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تحتضن أكثر من 30 اجتماعا ثنائيا رفيع المستوى
 بين الشركات العربية المنبثقة عنها 

أوابــــك

و20 شركة وطنية من الدول األعضاء بالمنظمة لبحث فرص للتعاون المشترك

األمين العام يلتقي بمعالي وزير البترول 
والثروة المعدنية  في جمهورية مصر العربية
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في هذا العدد

د
د

لع
ف ا

غال

�أبرمت  �لتي  �التفاقية  بموجب  للبترول  �لم�صدرة  �لعربية  �الأقطار  منظمة  تاأ�ص�صت 

في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من �لمملكة �لعربية �ل�صعودية 

ودولة �لكويت ودولة ليبيا )�لمملكة �لليبية �آنذ�ك(. ون�صت �التفاقية على �أن تكون مدينة 

�لكويت مقر�ً لها.  

تهدف �لمنظمة �إلى تعاون �أع�صائها في مختلف �أوجه �لن�صاط �القت�صادي في �صناعة 

�لبترول، وتقرير �لو�صائل و�ل�صبل للمحافظة على م�صالح �أع�صائها �لم�صروعة في هذه �ل�صناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد �لجهود لتاأمين و�صول �لبترول �إلى �أ�صو�ق ��صتهالكه ب�صروط عادلة ومعقولة، وتوفير 

�لظروف �لمالئمة لال�صتثمار في �صناعة �لبترول في �الأقطار �الأع�صاء. 

وقد �ن�صم �إلى ع�صوية �لمنظمة في عام 1970 كل من دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ودولة قطر 

ومملكة �لبحرين و�لجمهورية �لجز�ئرية.  و�ن�صم �إليها في عام 1972 كل من �لجمهورية �لعربية �ل�صورية 

وجمهورية �لعر�ق، و�ن�صم �إليها في عام 1973 جمهورية م�صر �لعربية، و�ن�صمت �لجمهورية �لتون�صية في 

عام 1982 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( وتجيز �التفاقية �ن�صمام �أية دولة عربية م�صدرة للبترول 

�إلى ع�صويتها �صريطة �أن يكون �لبترول م�صدر�ً هاما لدخلها �لقومي، وبمو�فقة ثالثة �أرباع �أ�صو�ت �لدول 

�الأع�صاء على �أن يكون من بينها �أ�صو�ت جميع �لدول �الأع�صاء �لموؤ�ص�صة. 

 ت�شدر الن�شرة ال�شهرية عن الأمانة العامة ملنظمة الأقطار 

العربية امل�شدرة للبرتول - اإدارة الإعالم واملكتبة

)ISSN 1018-595X(

 جميع حقوق الطبع حمفوظة، وال يجوز اإعادة الن�شر 

اأو االقتبا�س دون اإذن خطي م�شبق من املنظمة.  

ال�شرتاك ال�شنوي )11 عدداً(

وي�شمل اأجور الربيد 

الدول العربية 

الدول االأجنبية 
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للموؤ�ش�شات: 15 دينار� كويتيا �أو ما يعادلها بالدوالر 

للأفراد: 40 دوالر� �أمريكيا 

للموؤ�ش�شات: 60 دوالر� �أمريكيا

توجه طلبات اال�شرتاك اإىل: 
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منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول 

�ص.ب. 20501 �ل�صفاة، �لكويت 13066 - دولة �لكويت

هاتف:  24959724  )965+(

فاك�ص:  24959755  )965+( 

الربيد االإلكرتوين:

mail@oapecorg.org
موقع املنظمة :

www.oapecorg.org

29
33

التطورات البترولية

ملحق الجداول

المحتويات

6
24

أنشطة المنظمة

الشركات 
العربيةالمنبثقة



3
السنة 48 - العدد 7-6

أجهزة المنظمة • ال�شركات املنبثقة:
�لم�صروعــــات  �لمنظمة  عــن  �نبثقت 

�لعربيـــة  �ل�صــــركة  �لتالية:  �لم�صـــتركة 

 1972 عام  في  �لبترول  لنقل  �لبحرية 

ومقرها مدينة �لكويت في دولة �لكويت، 

�ل�صفن  و�إ�صالح  لبناء  �لعربية  و�ل�صركة 

)�أ�صري( في عام 1973، ومقرها مملكة 

�لبحرين، و�ل�صركة �لعربية لال�صتثمار�ت 

 1974 عــام  في  )�أبــيــكــورب(  �لبترولية 

�لمملكة  فــي  �لــخــبــر  مــديــنــة  ومــقــرهــا 

�لعربية  و�ل�صركة  �ل�صعودية،  �لعربية 

 1975 عــام  فــي  �لبترولية  للخدمات 

ومقرها مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا.

تمار�ص �لمنظمة ن�صاطاتها و�خت�صا�صاتها من خالل �أربعة �أجهزة هي: 

• مجل�س الوزراء: هو �ل�صلطة �لعليا �لتي تحدد �صيا�صات �لمنظمة بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع �لقو�عد �لتي ت�صير عليها. 
• المكتب التنفيذي : يتكون من ممثلي �لدول �الأع�صاء ويقوم برفع ما ير�ه من تو�صيات و�قتر�حات �إلى �لمجل�ص، وينظر في �لميز�نية 

�ل�صنوية ويرفعها للمجل�ص �لوز�ري ، كما يقر نظام موظفي �الأمانة �لعامة، وت�صدر قر�ر�ته باأغلبية ثلثي �أ�صو�ت �الأع�صاء جميعا.

• الأمانة العامة : ت�صطلع بالجو�نب �لتخطيطية و�الإد�رية و�لتنفيذية لن�صاط �لمنظمة، وفقا للو�ئح وتوجيهات �لمجل�ص. ويتولى �إد�رة 
�الأمانة �لعامة �أمين عام. ويعين �الأمين �لعام بقر�ر من �لمجل�ص �لوز�ري للمنظمة لفترة ثالث �صنو�ت قابلة للتجديد لمدد �أخرى. 

و�الأمين �لعام هو �لناطق �لر�صمي با�صم �لمنظمة، وهو �لممثل �لقانوني لها، وهو م�صوؤول عن مبا�صرة و�جبات من�صبه �أمام �لمجل�ص. 

ويقوم �الأمين �لعام باإد�رة �الأمانة �لعامة وتوجيهها، و�الإ�صر�ف �لفعلي على كافة وجوه ن�صاطها، وتنفيذ ما يعهد به �لمجل�ص �إليه من 

مهام. يمار�ص �الأمين �لعام وكافة موظفي �الأمانة �لعامة وظائفهم با�صتقالل تام ولل�صالح �لم�صترك للدول �الأع�صاء. يتمتع �الأمين �لعام 

و�الأمناء �لم�صاعدون في �أقاليم �لدول �الأع�صاء بكافة �لح�صانات و�المتياز�ت �لدبلوما�صية.  

• الهيئة الق�شائية: تم �لتوقيع على بروتوكول �إن�صاء �لهيئة �لق�صائية لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول في مدينة �لكويت 
بتاريخ  9 مايو 1978 ودخل حيز �لنفاذ في 20 �أبريل 1980.  وللهيئة �خت�صا�ص �إلز�مي بالنظر في �لمنازعات �لتي تتعلق بتف�صير 

وتطبيق �تفاقية �إن�صاء �لمنظمة، و�لمنازعات �لتي تن�صاأ بين ع�صوين �أو �أكثر من �أع�صاء �لمنظمة في مجال �لن�صاط �لبترولي.

10 االجتماع الـ 108 لمجلس وزراء
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

أوابــــك تحتضن أكثر من 30 اجتماعا ثنائيا رفيع المستوى بين 
الشركات العربية المنبثقة عنها  و20 شركة وطنية من الدول 

األعضاء بالمنظمة لبحث فرص للتعاون المشترك

األمين العام يلتقي بمعالي وزير البترول والثروة المعدنية 
6في جمهورية مصر العربية
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بقلم : علي سبت بن سبت

األمين العام لمنظمة أوابك

افتتاحية العدد

�إن �لمتتبـــع للتطـــور�ت �الأخيـــرة فـــي �ل�صـــوق 

�لنفطيـــة، يالحـــظ �أن �لفترة �لمنق�صـــية من عام 

2022 �صـــهدت �رتفاعـــاً في �أ�صـــعار �لنفط �لخام 
بن�صبة تزيد عن 50% مقارنة بنهاية �لعام �ل�صابق. 

ويعزى هـــذ� �الرتفاع ب�صـــكل �أ�صا�صـــي �إلى �الأزمة 

�لرو�صـــية �الأوكر�نية �لتي �إندلعت في �أو�خر �صـــهر 

فبر�ير 2022، وما �صـــاحبها من عقوبات متبادلة 

بيـــن �لواليات �لمتحدة و�أوروبا من جهة، ورو�صـــيا 

مـــن جانب �َخر. وكان �َخر �لخطو�ت �لمتخذه في 

هـــذ� �التجـــاه ما تم فـــي نهاية �صـــهر مايو 2022 

مـــن �تفاق بيـــن دول �التحـــاد �الأوروبي حول خطة 

تق�صـــي بحظـــر و�رد�ت �لنفط �لرو�صـــية �لمنقولة 

بحر�ً على مر�حل لمدة 6 �أ�صـــهر للنفط �لخام، و8 

�أ�صـــهر للمنتجات �لمكررة، ما يمثل نحو 75% من 

و�رد�ت �لنفط �لرو�صـــي. وعلـــى وقع هذ� �التفاق، 

�رتفعـــت �أ�صـــعار �لعقود �الَجلة لخام برنت ت�صـــليم 

�صـــهر �أغ�صـــط�ص 2022 �إلـــى م�صـــتوى يقترب من 

124 دوالر للبرميل، و�صـــط تنامي �لمخاوف حيال 
�َمن �إمد�د�ت �لطاقة.  

 وكذلـــك �لحـــال بالن�صـــبة الأ�صـــعار �لمنتجـــات 

�لنفطية فمتو�صـــط �أ�صـــعار وقود �لغازولين و�لديزل 

فـــي جميـــع �أنحـــاء �لواليـــات �لمتحـــدة �الأمريكيـــة 

تحقيق االستقرار في السوق النفطية العالمية 
مسؤولية مشتركة
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�رتفعـــت �لى �أعلى م�صـــتوى لها على �الإطالق، حيث 

بلغ متو�صـــط �أ�صـــعار �لغازولين �لعادي في 14 يونيو 

2022 نحـــو 5.016 دوالر للغالـــون وهـــو م�صـــتوى 
مرتفع بن�صـــبة 63% مقارنة بمتو�صـــط �أ�صـــعار عام 

2021. �أمـــا �أ�صـــعار �لغازولين �لممتاز فقد و�صـــلت 
�إلى م�صـــتوى قيا�صـــي بلغ 5.679 دوالر للجالون في 

19 يونيو 2022، كما �رتفع متو�صـــط �أ�صعار �لديزل 
بال�صـــوق �لمحلي �الأمريكي �إلى م�صـــتوى قيا�صي بلغ 

5.816 دوالر للجالون. 
و�ذ� ما تم �لنظر في متو�صـــط �أ�صـــعار �لغازولين 

و�لديزل في �ل�صوق �الأمريكي، فيالحظ �أن مكونات 

�صـــعر �لتجزئة »Retail Price” بالن�صبة للغازولين 

�لعادي ت�صـــكل ح�صـــة �لخام منها ن�صـــبة 59% من 

�ل�صـــعر، ون�صـــبة 11% لل�صـــر�ئب و 5% للت�صـــويق 

و�لتوزيع، 26% لهام�ص �لتكرير. وبالن�صـــبة الأ�صعار 

�لديزل فيمثل �لنفط �لخام ن�صبة 47% من �ل�صعر، 

ون�صـــبة 10% لل�صر�ئب و 17% للت�صويق و�لتوزيع، 

و25% لهام�ص �لتكرير.  

وعلى وقع تلك �لمعطيات، دعا �لرئي�ص �الأمريكي 

�لكونجر�ص لتعليق �صريبة �لغازولين �لفيدر�لية لمدة 

ثالثة �أ�صـــهر للحد من م�صتويات �الأ�صعار �لقيا�صية، 

كما حث �لواليات على تعليق �ل�صـــر�ئب على �لوقود 

موؤقتـــاً، و�لتـــي غالباً مـــا تكون �أعلى مـــن �لمعدالت 

�لفيدر�ليـــة، وطلب من �صـــركات �لنفـــط �الأمريكية 

�لكبـــرى تقديـــم �قتر�حات حول كيفيـــة �إعادة طاقة 

�لتكرير �لمتوقفة.

ونود �لتاأكيد هنا على �أن تحقيق �ال�صـــتقر�ر في 

�ل�صـــوق �لنفطية مهمة م�صـــتركة بيـــن منظمة �أوبك 

و�لدول �لمنتجة من خارجها، وال يمكن تحميل �لدول 

�الأع�صاء في منظمة »�أوبك« م�صوؤولية �الرتفاع �لذي 

ت�صـــهده �أ�صـــعار �لنفط حالياً، فكل مـــا تقوم به هذه 

�لدول هو در��صـــة �ل�صوق �لنفطية ومتابعة تطور�تها 

بالتن�صـــيق مع �صـــركائها في مجموعـــة »�أوبك+« ثم 

�صبط �لمعرو�ص �لنفطي في �ل�صوق لمقابلة �لطلب 

�لعالمـــي عليـــه، وذلك من خالل عقـــد �الجتماعات 

�لدوريـــة للو�صـــول �لـــى �تفاقيـــات تتعلـــق بتحديد 

م�صتويات �الإنتاج �لمطلوبة ل�صمان ��صتقر�ر وتو�زن 

�أ�صـــو�ق �لنفط �لعالمية و�لو�صـــول �إلى �أ�صعار عادلة 

تر�صـــي جميـــع �الأطـــر�ف �لفاعلـــة في �ل�صـــوق من 

منتجين وم�صتهلكين وم�صتثمرين. 

وفي ظـــل �إنهاء عمليات �الإغالق �لمرتبطة بوباء 

كورونا في �لمر�كز �القت�صـــادية �لعالمية �لرئي�صـــية 

– وال �صـــيما �ل�صـــين – �إلى جانب توقع �رتفاع طلب 
م�صـــافي تكرير �لنفـــط عقب �النتهـــاء من عمليات 

�ل�صيانة �لمو�صمية، قررت مجموعة “�أوبك+« خالل 

�جتماعهـــا �لوز�ري �الأخير رقم »29« �لذي ُعقد في 

�لثانـــي من �صـــهر يونيـــو، �إعادة توزيع زيـــادة �الإنتاج 

�لمحددة م�صبقاً ل�صهر �صبتمبر 2022 و�لبالغة 432 

�ألف ب/ي بالت�صـــاوي على �صهري يوليو و�أغ�صط�ص، 

لت�صبح زيادة �الإنتاج �لمقررة لكل من �ل�صهرين 648 

�ألف ب/ي.

 وفي هذ� �ل�صـــاأن نود �لترحيـــب بالقر�ر �الأخير 

�لذي �صـــدر عن  مجموعة »�أوبك+« و�لذي يتما�صى 

مـــع �لو�صـــع �لحالي للطلـــب على �لنفـــط ، ويعك�ص 

�لجهود �لمبذولة من �لدول �الأع�صـــاء في مجموعة 

“�أوبـــك+”  نحـــو �لقيـــام بدورها في �صـــبيل تحقيق 
�ال�صـــتقر�ر و�لتو�زن في �ل�صـــوق �لنفطية �لعالمية، 

وعلى �لـــدول �لمنتجة من خـــارج �لمجموعة �لقيام 

بدور مماثل ف�صـــموؤولية �لحفاظ على �أ�صعار �لنفط 

عنـــد م�صـــتويات معقولة م�صـــوؤولية م�صـــتركة وعلى 

�لجميع تحملها.
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خالل زيارته �لر�صـــمية للقاهرة بجمهورية م�صـــر �لعربية في يونيو 2022، �لتقى �صعادة 

علي �صبت بن �صبت، �الأمين �لعام لمنظمة �أو�بك، بمعالي �لمهند�ص طارق �لمال، وزير �لبترول 

و�لثـــروة �لمعدنيـــة في جمهورية م�صـــر �لعربية، حيث �أطلع معاليه علـــى ما قامت به �المانة 

�لعامـــة مـــن �إنجـــاز�ت خالل �لفتـــرة �الخيرة وفقا لما جـــاء في خطة تفعيل وتطوير ن�صـــاط 

�لمنظمـــة �لمعتمـــدة من قبل مجل�ص وزر�ء �لمنظمة و�لتي تق�صـــي بتطويـــر �أعمال �لمنظمة 

بما يتما�صـــى مع �الأهد�ف �لتي �أن�صـــئت من �أجلها، ولتو�كب �آخر �لم�صتجد�ت بما ي�صمن لها 

�النت�صار �لو��صع على �ل�صعيد �لعربي و�لعالمي.

يذكر �أن خطة �لتطوير �لتي �تُخذت كخارطة طريق ت�صـــير عليها �أن�صـــطة �الأمانة �لعامة 

قد ��صـــتمتلت على �إثنى ع�صر مجاال للتطوير، في مقدمتها تفعيل �لعالقة بين �الأمانة �لعامة 

للمنظمـــة و�ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقة عنها، وتعزيـــز وتفعيل �لبحث �لعلمـــي ، وتفعيل دور 

�لمنظمة في �لتدريب، وتطوير وتفعيل دور �الإعالم �لبترولي.

األمين العام يلتقي بمعالي وزير البترول 
والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية
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العام  األمين  سعادة  بعث 
علي  السيد  أوابك  لمنظمة 
ببرقية  سبت  بن  سبت 
الدكتور  معالي  إلى  تهنئة 
دينه  بن  مبارك  بن  محمد 
بمناسبة تعيينه وزيراً للنفط 
البحرين،  بمملكة  والبيئة 
والسداد  التوفيق  له  متمنيا 
منصبه  مهام  أداء  في 
تعزيز  إلى  ومتطلعا  الجديد 
المملكة  بين  القائم  التعاون 

والمنظمة.

برقيات األمين العام
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ا�شتقب�������ل االأمين الع�������ام لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( علي �شبت بن �شبت، في مكتبه يوم االثنين 

25 يوليو 2022 �شعادة االأ�شتاذ هيثم الغي�س االأمين العام لمنظمة اأوبك. وقد تم خلل الزيارة البحث في اإمكانية تعزيز 
التعاون القائم بين المنظمتين في المجاالت ذات االهتمام الم�شترك. 

ا�شتقب��������ل االأمي�������ن العام لمنظم����ة االأقطار العربي�������ة الم�شدرة للبترول )اأوابك(، علي بن �شبت، في مكتب����������ه �شع���ادة االأ�شت����اذ 

عل�������ي بن عبداهلل اآل محمود، �شفي�������ر قطر في الكويت. وقد تم خلل الزيارة ا�شتعرا�س اأه�������م ن�شاطات االأمانة العامة للمنظمة 

على �شعيد تعزيز التعاون بين الدول االأع�شاء في مجال ال�شناعة البترولية، كما تم االطلع على اآخر الم�شتجدات المتعلقة 

بالتح�شير واالإعداد لموؤتمر الطاقة العربي الثاني ع�شر المزمع عقده في قطر خلل الربع االأخير من العام القادم 2023.

استقبالت األمين العام
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االجتماع الـ 108 لمجلس وزراء
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

)على مستوى المندوبين(

ذكر االأمين العام لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك(، علي �شبت بن �شبت، باأن مجل�س وزراء المنظمة قد 

عقد اجتماعه الثامن بعد المائة على م�شتوى مندوبي وزراء النفط والطاقة في الدول االأع�شاء، في دولة الكويت بتاريخ 

18 ماي�������و 2022 ميلدية، برئا�شة �شعادة المهند�س خالد مطر العلي�������ج، ممثل الجمهورية العربية ال�شورية في المكتب 
التنفيذي للمنظمة، التي لها رئا�شة الدورة لعام 2022.
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و�أ�صـــاف بن �صـــبت، باأن �الجتماع قد ناق�ص مجموعة من 

�لمو��صـــيع ذ�ت �ل�صلة باأعمال و�أن�صـــطة �لمنظمة ومن بينها 

�لم�صـــادقة على �لح�صـــابات �لختامية للمنظمة لعام 2021، 

كما �طلع �الجتماع على �لتقرير �لمعد حول عمليات �لتح�صير 

و�العـــد�د لموؤتمر �لطاقة �لعربي �لثاني ع�صـــر �لمزمع عقده 

فـــي دولة قطر خـــالل �لربـــع �الأخير من عـــام 2023، وعلى 

�لفعاليـــات و�لندو�ت �لتي نظمتها �الأمانة �لعامة �أو �صـــاركت 

فيها �أو �لتي �صتنظمها خالل عام 2022.

و�أو�صـــح بان �لمجل�ص قد �طلع �أي�صا على �لتقارير �لمعدة 

مـــن قبـــل �الأمانة �لعامـــة لمنظمة �أو�بك من �صـــمنها �لتقرير 

�لربع �صـــنوي حول �الأو�صـــاع �لبترولية �لعالمية، وتقرير حول 

حرق �لغاز على �ل�صعلة، وتقرير عن “مقترحات وكالة �لطاقة 

�لدولية لمو�جهة �حتمال خروج �لنفط �لرو�صي من �الأ�صو�ق”، 

وتقرير عن “�الأزمة �لرو�صـــية �الأوكر�نية و�نعكا�صاتها �الأولية 

على �أ�صـــو�ق �لنفط �لعالمية”، و�لتقرير �لربع �صـــنوي حول “ 

تطور�ت �لغاز �لطبيعي �لم�صال و�لهيدروجين” وغيرها.

و�أفـــاد �الأميـــن �لعام، بـــان �الجتمـــاع �لثامن بعـــد �لمائة 

لمجل�ـــص وزر�ء منظمة �أو�بك )على م�صـــتوى �لمندوبين(، قد 

�صـــبقه �الجتمـــاع �لــــ 162 للمكتب �لتنفيذي �لـــذي عقد في 

نف�ص �ليوم، برئا�صة �صعادة �لمهند�ص خالد مطر �لعليج، ممثل 

�لجمهورية �لعربية �ل�صـــورية في �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة، 

�لتـــي لها رئا�صـــة �لدورة لعام 2022، وهو �جتماع مخ�صـــ�ص 

للتح�صـــير الجتمـــاع مجل�ـــص وزر�ء �لمنظمـــة )على م�صـــتوى 

االجتماع قد ناقش مجموعة 
من المواضيع ذات الصلة بأعمال 

وأنشطة المنظمة ومن بينها 
المصادقة على الحسابات الختامية 

للمنظمة لعام 2021
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�لمندوبيـــن(. وقد ��صـــتعر�ص �الجتماع �لتقـــدم �لمحرز على 

�صـــعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير ن�صـــاط �لمنظمة �لمعتمدة 

مـــن قبل مجل�ـــص وزر�ء �لمنظمة وخا�صـــة في مجـــال تفعيل 

�لعالقـــة بيـــن �الأمانة �لعامـــة للمنظمـــة و�ل�صـــركات �لعربية 

�لمنبثقـــة عنهـــا، ومجال تفعيـــل دور �لمنظمة فـــي �لتدريب، 

ومجال تن�صـــيق مو�قف �لدول �الأع�صـــاء وباقي �لدول ب�صـــاأن 

مفاو�صات �لتغير �لمناخي و�اللتز�مات �لمترتبة عليه، ومجال 

تطوير بنك �لمعلومات وتفعيل دوره.

كما تـــد�ول �الجتماع ب�صـــاأن متابعة قـــر�ر مجل�ص �لوزر�ء 

�لموقر “107/4” ب�صـــاأن تكليـــف �لمكتب �لتنفيذي للمنظمة 

وبالتن�صـــيق مع �لمملكة �لعربية �ل�صـــعودية فـــي تفعيل مبادرة 

�ل�صـــرق �الأو�صـــط �الأخ�صـــر وتبنـــي تطبيق مفهوم �القت�صـــاد 

�لد�ئـــري للكربـــون، كما تطـــرق �الجتماع �لـــى �ختيار مجال 

جائـــزة �أو�بـــك للبحـــث �لعلمي لعـــام 2022 من �صـــمن ثالثة 

مجـــاالت مقترحة تتعلـــق بال�صـــناعات �لبتروليـــة �لتحويلية، 

و�لطاقات �لجديدة و�لمتجددة، ومجال “تقنيات نزع �لكربون 

في �ل�صناعة �لبترولية و�القت�صاد �لد�ئري للكربون«.

و�ختتم �الأمين �لعام، ت�صـــريحه معرباً عن �صـــكره �لجزيل 

للم�صـــاندة �لم�صـــتمرة و�لدعم �لالمحدود �لذي تتلقاه �الأمانة 

�لعامـــة لمنظمـــة �أو�بـــك مـــن دولها �الأع�صـــاء مـــا مكنها من 

�ال�صـــتمر�ر فـــي �أد�ء عملهـــا على �لنحـــو �لمطلـــوب، متمنياً 

�لمزيـــد من �لتقـــدم و�الزدهار لل�صـــناعة �لبترولية في �لدول 

�الأع�صـــاء في ظل �لظروف �ال�صـــتثنائية �لتي تمر بها �أ�صو�ق 

�لطاقة �لعالمية.
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�فتتح �الجتماع �الأمين �لعام للمنظمة  �الأ�صتاذ علي �صبت بن 

�صبت ورحب بالم�صـــاركين في �الجتماع م�صير�ً �إلى �أن  �الجتماع 

جاء تنفيذ� لقيام �لمنظمة بدور �لو�صـــيط بين �ل�صركات �لمنبثقة 

عنها و�ل�صركات �لوطنية في �لدول �الأع�صاء، طبقا لقر�ر مجل�ص 

وزر�ء �لمنظمـــة �لموقـــر بهذ� �ل�صـــاأن لمناق�صـــة فر�ـــص �لتعاون 

و�لتكامل فيما بينها وبما يعود بالنفع عليهم. 

كمـــا �أكد �الأمين �لعام على �أن �الجتمـــاع يهدف �إلى فتح باب 

�لحو�ر و�لتباحث حول �إمكانية خلق فر�ص �أعمال، وعقود جديدة، 

و�أية خدمات �أو ��صت�صـــار�ت �أخرى ذ�ت �الهتمام �لم�صـــترك بين 

�ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقـــة عـــن �لمنظمة و�ل�صـــركات �لوطنية 

و�لتاأكيد على تعزيز �لتكامل فيما بينها. من جانبهم، قدم روؤ�صـــاء 

مجال�ص �الإد�ر�ت �أو من يمثلهم في �ل�صركات �لعربية �لمنبثقة عن 

�لمنظمة كلمات وعرو�صاً تقديمية تت�صمن �صرحاً الأن�صطتها و�أهم 

م�صاريعها وخططها �لم�صتقبلية، ومجاالت �لتعاون فيما بينهم من 

جهة وبين �ل�صركات �لوطنية من جهة �أخرى.

وب�صـــفتها �لو�صـــيط بيـــن �ل�صـــركات �لعربيـــة �لمنبثقة عنها 

أوابــــك

تحتضن أكثر من 30 اجتماعا ثنائيا رفيع المستوى بين الشركات العربية المنبثقة عنها 
و20 شركة وطنية من الدول األعضاء بالمنظمة لبحث فرص للتعاون المشترك

لمنظمة  العامة  االأمان�������ة  عقدت 

الم�ش�������درة  العربي�������ة  االأقط�������ار 

للبترول« اأوابك« اجتماعًا مو�شعًا  

2022 ف�������ي  25 يوني�������و  بتاري�������خ 

م�شر  القاهرة- جمهورية  مدينة 

العربي�������ة، �ش�������م روؤ�ش�������اء مجال�س 

االإدارات اأو ممثلي�������ن عنه�������م ف�������ي 

المنبثقة عن  العربي�������ة  ال�شركات 

المنظم�������ة، والمدراء التنفيذيين 

لل�شركات الوطني�������ة ذات الن�شاط 

المماثل في الدول االأع�شاء. 
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و�ل�صـــركات �لوطنية، قامت �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك بتن�صيق 

عقـــد �أكثر مـــن  30 �جتماعـــاً ثنائيا رفيع �لم�صـــتوى بين ممثلين 

عن �ل�صـــركات �لعربية �لمنبثقة عنها ونحو 20 �صـــركة وطنية من 

�صبع دول �أع�صاء بالمنظمة للتباحث حول فر�ص �لتعاون �لممكنة. 

حيـــث �صـــارك في هذه �الجتماعـــات من  دولة �الإمـــار�ت �لعربية 

�لمتحدة )�صركة بترول �أبو ظبي �لوطنية، وموؤ�ص�صة �الإمار�ت �لعامة 

للبترول(، ومن  �لجمهورية �لجز�ئرية )�صركة �صوناطر�ك، و�صركة 

هايبروك للنقل �لبحري(، ومن  �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ) وز�رة 

�لطاقة، �صركة �أر�مكو �ل�صعودية، و�أر�مكو الأعمال �لخليج، و�صركة 

�صابك ل�صرق �أفريقيا(، ومن  �لجمهورية �لعربية �ل�صورية من خالل 

�الت�صـــال �لمرئي )�لموؤ�ص�صـــة �لعامة للنفط، و�ل�صـــركة �ل�صـــورية 

للنفط(، ومن  جمهورية �لعر�ق )�صـــركة ناقالت �لنفط �لعر�قية(، 

ومن  دولـــة �لكويت )موؤ�ص�صـــة �لبترول �لكويتيـــة، ونفط �لكويت، 

وناقالت �لنفط �لكويتية، و�ل�صـــركة �لكويتية لنفط �لخليج(، ومن  

جمهورية م�صر �لعربية )�لهيئة �لم�صرية �لعامة للبترول، و�ل�صركة 

�لم�صرية �لقاب�صة للغاز�ت �لطبيعية، و�ل�صركة �لم�صرية لت�صغيل 

م�صـــاريع �إ�صـــالة �لغاز، و�صـــركة ثـــروة بريد� للخدمـــات �لنفطية، 

و�صـــركة �صـــينوثروة للحفر، و�صركة �ل�صـــهام �لبترولية(. وقد �أثنى 

�لح�صـــور على �لدور �لفاعل لالأمانة �لعامـــة الأو�بك في �لتنظيم 

و�لتن�صـــيق لعقد هذه �الجتماعات لتعزيز �لتعاون بين �ل�صـــركات 

�لعربية �لمنبثقة و�ل�صـــركات �لوطنية، و�أهمية ��صتمر�ر �نعقادها 

فـــي �لفترة �لمقبلة. وقـــد تم في هذه �الجتماعـــات �التفاق على 

عقد �جتماعات م�صتقبلية تمهيد� لتوقيع مذكر�ت تفاهم.

وفي �لجل�صة �لختامية �أكد �صعادة �الأمين �لعام على �أن �الأمانة 

�لعامة �صتعكف على متابعة �لنتائج �لتي �نبثقت عن هذ� �الجتماع 

وتقديـــم كل مـــا يلزم مـــن دعم وم�صـــاندة لتقوية ج�صـــور �لتعاون 

و�لتن�صـــيق بين �ل�صـــركات �لعربية �لمنبثقة عن �أو�بك و�ل�صركات 

�لوطنيـــة في �لدول �الأع�صـــاء بما يحقق �الأهد�ف �لمن�صـــودة من 

قـــر�ر مجل�ـــص وزر�ء �لمنظمـــة، و�لـــذي �صـــيتم رفع تقريـــر كامل 

ومف�صـــل لـــه فـــي �الجتماع �لـــوز�ري �لمقـــرر عقده خالل �صـــهر 

دي�صمبر 2022.

يذكر �أن منظمة �الأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول “�أو�بك” قد 

تاأ�ص�صت في عام 1968 لتعزيز �لتعاون وتبادل �لخبر�ت فيما بين 

�لدول �الأع�صـــاء في مجال �ل�صناعة �لبترولية، وتحقيق �لم�صالح 

و�لمنافع �القت�صـــادية �لم�صـــتركة، وبما ي�صـــهم في جهود �لتنمية 

�القت�صادية و�الجتماعية للدول �الأع�صاء في �لمنظمة. وفي �إطار 

تحقيق هذه �الأهد�ف نجحت �لمنظمة في تاأ�صـــي�ص مجموعة من 

�ل�صـــركات، وهي �ل�صـــركة �لعربية �لبحرية لنقل �لبترول في عام 

1972 ومقرها في مدينة �لكويت، و�ل�صركة �لعربية لبناء و��صالح 
�ل�صـــفن )�أ�صـــري( في عـــام 1973 ومقرهـــا في مدينـــة �لمنامة 

في مملكـــة �لبحرين، و�ل�صـــركة �لعربية لال�صـــتثمار�ت �لبترولية 

“�أبيكورب” عام 1974 ومقرها مدينة �لخبر في �لمملكة �لعربية 
�ل�صـــعودية، و�ل�صـــركة �لعربية للخدمات �لبترولية في عام 1975 

ومقرهـــا فـــي مدينة طر�بل�ص في دولة ليبيا. ولقد �صـــاهمت هذه 

�ل�صـــركات، وب�صـــورة فاعلة، في تعزيز م�صيرة �ل�صناعة �لبترولية 

�لعربية، ودعم م�صيرة �لتعاون �لعربي �لم�صترك. 
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أوابك تشارك في حفل إطالق التقرير االقتصادي 
العربي الموحد 2021 في مقر جامعة الدول العربية

اأك�������د اأمين عام منظمة اوابك علي �شبت بن �شبت »الدور 

المح�������وري« الذي تتمت�������ع به الدول العربي�������ة في اأ�شواق 

الطاق�������ة العالمي�������ة ف�������ي الوق�������ت الحا�شر.  ج�������اء ذلك 

في كلمة األقاه�������ا بن �شبت لدى اإط�������لق االأمانة العامة 

لجامع�������ة الدول العربي�������ة التقرير االقت�ش�������ادي العربي 

الموحد للع�������ام 2021 بمقر الجامعة بالقاهرة في 13 

يونيو 2022.  

و�و�صـــح بـــن �صـــبت �أن هذ� �الأمـــر “يتطلب مـــن �لـــدول �لعربية 

بـــذل مزيـــد مـــن �لجهد نحـــو مقابلة ��ال�صـــتهالك �لعربـــي و�لعالمي 

�لمتز�يـــد من م�صـــادر �لطاقة �لتي تعد �لمحرك �لرئي�صـــي لنمو تلك 

�القت�صاد�ت«.  وقال “بات من �لو��صح �أن �لتقلبات في �أ�صو�ق �لطاقة 

وعدم ��صتقر�رها �أيا كان م�صدرها و�أ�صبابها توؤثر على �نتاج و�صادر�ت 

وعو�ئد �لنفط و�لغاز وحجم و�أنماط �ال�صتثمار في �الإنتاج«.  و�أ�صاف 

�ن هـــذ� �الأمر “يوؤثر بالتالي على ��صـــتر�تيجيات �لتنويع �الإقت�صـــادي 

و�أ�صـــاليب �د�رة ��لير�د�ت �لنفطية و�لغازية في دولنا �لعربية �لمنتجة 

للنفـــط و�لغـــاز«.  و�أكد في �لوقت ذ�تـــه �أن “�لمكانة �لمرموقة للدول 

�لعربية في �لم�صهد �لعالمي للطاقة تحملها مهمة مو��صلة �ال�صطالع 

بدورهـــا �الإيجابي لبذل كافـــة �لجهود �لممكنة للمحافظة على �لنفط 

و�لغـــاز كم�صـــدرين �أ�صا�صـــيين للطاقة نظـــر� للم�صـــاهمة �لكبيرة في 
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�لتنمية �القت�صادية �لعربية«. 

كما �أو�صح �أن “�إيجاد �صوق نفطية متو�زنة وم�صتقرة تلبي تطلعات 

�لمنتجيـــن و�لم�صـــتهلكين و�لم�صـــتثمرين علـــى حد �صـــو�ء يعتبر �أمر� 

�صروريا لتحفيز �لدول �لعربية �لمنتجة و�لم�صدرة لزيادة ��صتثمار�تها 

فـــي قطـــاع �لطاقة«.  و�أكد بن �صـــبت �أهمية “�أن يكون هناك �صـــمان 

للطلـــب �لعالمي علـــى �لطاقة في �لمـــدى �لمتو�صـــط و�لبعيد لتبرير 

�ال�صـــتثمار�ت �ل�صـــخمة فـــي قطـــاع �لطاقة نظـــر� لكلفتهـــا �لمالية 

�لباهظة«.  

و�أ�صـــار في كلمتـــه �لى مح�صـــلة �لتقريـــر �الإقت�صـــادي �لعربي 

�لموحد لجهد م�صـــترك مو�صـــحا �أن منظمة �أو�بـــك �لجهة �لعربية 

�لوحيـــدة �لمهتمة ب�صـــوؤون �لطاقة في �لعالم �لعربي منذ �إن�صـــائها 

عام 1968. ولفت �لى �أن �أو�بك حر�صـــت على �أن تكون من �صـــمن 

�لموؤ�ص�صـــات �لم�صاركة في �إعد�د �لتقرير وذلك بتوليها مهام �إعد�د 

�لف�صـــل �لخام�ـــص منـــه و�لـــذي يتعلق بقطـــاع �لطاقة “�لـــذي يعد 

حجـــر �لز�وية لعملية �لتنميـــة �القت�صـــادية و�الجتماعية �لعربية«.  

وذكر �أن �لف�صـــل �لخام�ص ي�صـــتعر�ص �لتطور�ت في �لو�صـــع �لعام 

لن�صـــاط �ال�صتك�صـــاف و�الإنتاج فـــي �لدول �لعربيـــة و�لتطور�ت في 

�لطلب �لعربي على م�صـــادر �لطاقة �لمختلفة و�الإمد�د�ت �لنفطية 

وم�صـــتويات �لمخزونـــات �لنفطية وحركة �أ�صـــعار �لنفـــط ومنتجاته 

و�أ�صـــعار �ل�صحن و�أ�صـــعار �لغاز �لطبيعي وحجم �ل�صادر�ت �لعربية 

مـــن �لنفـــط و�لغاز �لطبيعي. و�أ�صـــاف �أن هذ� �لف�صـــل ي�صـــتعر�ص 

كذلـــك �لتطور فـــي حجم �لعائـــد�ت �لمحققة من تلك �ل�صـــادر�ت 

و�لتـــي كان وال يـــز�ل لهـــا دور رئي�صـــي فـــي تعزيـــز عمليـــة �لتنمية 

�لم�صـــتد�مة فـــي �لـــدول �لعربيـــة مـــن خـــالل م�صـــاهمتها في رفع 

معدالت �لنمو �القت�صـــادي وتحقيق فو�ئ�ص فـــي �لمو�زنات �لعامة 

و�لمو�زين �لتجارية في �لدول �لمنتجة. 

و�أ�صـــار بن �صـــبت �لى �أن �لعائد�ت �لبترولية �صـــاهمت في تعزيز 

�لعمل �لعربي �لم�صترك “من خالل �لعون �الإنمائي �لمقدم من �لدول 

�لمنتجـــة �لى �لدول �لعربية �لم�صـــتهلكة وعن طريـــق �لتعاون �لعربي 

في �صـــبكات �لنفـــط و�لغاز �لطبيعي باالإ�صـــافة �لى م�صـــاريع �لربط 

�لكهربائي«. 

وقدم �ل�صيد عبد�لفتاح دندي، مدير �الإد�رة �القت�صادية و�لم�صرف 

على �إد�رة �العالم و�لمكتبة في �لمنظمة عر�صـــا مرئيا حول �لف�صـــل 

�لخام�ص من �لتقرير �لخا�ص بقطاع �لطاقة، م�صتعر�صـــا فيه م�صـــيرة 

�إن�صـــمام منظمـــة �أو�بـــك لفريق �إعـــد�د �لتقرير �القت�صـــادي �لعربي 

�لموحد، ومبينا فحوى �لف�صـــل �لخام�ص �لخا�ـــص بقطاع �لطاقة من 

�لتقرير �القت�صادي �لعربي �لموحد وتطور موؤ�صر�ت �لطاقة �لمختلفة 

�لمتناولـــة فـــي �لف�صـــل خالل فتـــرة �الربعة عقـــود �لمنق�صـــية، كما 

��صتعر�ص تطور تنظيم �ل�صوق �لنفطية �لعالمية منذ �إنطالقة �لتقرير، 

وبين �الزمات �لتي مرت بها �ل�صوق �لنفطية و�الإجر�ء�ت �لمتخذة من 

قبل �لدول �الأع�صاء في منظمة �أوبك للتغلب عليها.
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�أو�صـــح �لمهند�ص و�ئل �أن �صـــناعة �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال 

تت�صـــمن �أربع مر�حل تبد�أ بعمليات ��صـــتخر�ج �لغاز ثم �إ�صـــالته 

�إلـــى غاز طبيعي م�صـــال عنـــد -160 درجة مئوية ثـــم نقله عبر 

�لناقالت لي�صـــل �إلى مرفاأ �ال�صـــتير�د ليعاد تغويزه و�صـــخه في 

�ل�صـــبكة �لمحليـــة. وتعد مرحلة �الإ�صـــالة �الأعلى فـــي �لتكاليف 

حيث تمثل وحدها نحو 50% من �إجمالي �لتكاليف �ال�صتثمارية 

�لمطلوبـــة لتنفيذ م�صـــروع متكامل �ل�صل�صـــة، بينما تمثل مرحلة 

�ال�صـــتقبال و�إعـــادة �لتغويز فـــي �لبلد �لم�صـــتورد نحو 8% من 

�إجمالي �لتكاليف �ال�صتثمارية. 

كما �أكد �أن �ل�صـــوق �لعالمي للغاز �لم�صـــال قد تطور ب�صـــكل 

كبير حيث و�صـــل عدد �لدول �لم�صـــدرة له في عام 2021 �إلى 

21 دولة، بينما بلغ عدد �الأ�صـــو�ق �لم�صـــتوردة �إلى 44 �صوق في 
ظل تنامي �لطلب على �لغاز و�العتماد عليه كوقود رئي�صـــي في 

منظومـــة �لطاقة، بينما بلغ حجم �الأ�صـــطول �لعالمي نحو 700 

ناقلة، معظمها ناقالت حديثة ال تتجاوز �أعمارها من 6 �إلى 10 

�صـــنو�ت. وتعد �لدول �لعربية �لر�ئدة في مجال �لغاز �لم�صـــال، 

حيث كانت �لجز�ئر �أول دولة في �لعالم تقوم باإنتاجه وت�صـــديره 

منـــذ عـــام 1964، ثم �ن�صـــم تباعا عـــدة دول عربيـــة مثل ليبيا 

و�الإمار�ت، قطر و�صـــلطنة عمان وم�صـــر وموؤخر� �ليمن، لترتفع 

�لطاقة �الإنتاجية �ال�صمية في �لمنطقة �لعربية �إلى 138 ماليين 

طن �صنوياً. 

وحول �أبرز موؤ�صـــر�ت �ل�صـــوق �لعالمي عـــام 2021، قال �إن 

�لدول �لعربية �صـــدرت نحو 112 مليون طن من �لغاز �لم�صـــال 

و�صـــكلت ح�صة �صـــوقية عالمية بلغت نحو 29.5%، و�أن �لتجارة 

�لعالمية للغاز �لم�صال حققت نمو�ً �صنويا بلغ 7.4%، في �إ�صارة 

�إلـــى تعافـــي �القت�صـــاد �لعالمي مـــن تد�عيات جائحـــة كورونا، 

و�الأهمية �لمتنامية للغاز كوقود �آمن وم�صـــتد�م في تلبية �لطلب 

�لعالمـــي. �أمـــا مـــن جانب �الأ�صـــو�ق �لم�صـــتوردة، فيعد �ل�صـــوق 

�الآ�صـــيوي �ل�صـــوق �لرئي�صية بح�صـــة 73% من �إجمالي �لتجارة 

�لعالميـــة، بينمـــا ي�صـــتحوذ �ل�صـــوق الأوروبـــي على نحـــو %20، 

و�الأمريكتين بح�صـــة 5% و�ل�صـــرق �الأو�صـــط بح�صة 2%. كما 

�أو�صـــح �أن دولة �لكويت باتت �أكبر �صـــوق للغاز �لطبيعي �لم�صال 

في منطقة �ل�صـــرق �الأو�صـــط بعد ت�صغيل مرفاأ �لزور �صهر يوليو 

2021 و�لذي يعد �أيقونة هند�صـــية وم�صروع عالمي بطاقة تغويز 
ت�صـــل �إلـــى 3 مليار قدم مكعب يوميا و�صـــعة تخزين ت�صـــل �إلى 

1.8 مليون متر مكعب ويملك مقومات لتقديم خدمات لوج�صتية 
متنوعة لتطبيقات �لغاز �لم�صـــال م�صـــتقبال مثل تموين �ل�صفن، 

م�صـــير� �إلى �أن �لكويت ��صـــتوردت نحو 5.3 مليون طن في عام 

2021. �أما خالل �لربع �الأول من عام 2022 فا�صتوردت �أكثر من 
0.8 مليون طن وجاءت من ثالث وجهات رئي�صـــية هي دولة قطر 
�لتي �صكلت وحدها نحو 57% من �إجمالي �لو�رد�ت، باالإ�صافة 

�إلـــى دولة �الإمـــار�ت )13%( ونيجيريا )30%(، علما باأن �لعقد 

وزارة النفط الكويتية تنظم حلقة نقاشية حول تطورات 
الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خالل عام 2021

نظم�������ت اإدارة العلقات العامة في وزارة النفط حلقة نقا�شي�������ة افترا�شية حول تطورات الغاز الطبيعي الم�شال 

والهيدروجي�������ن خلل عام 2021 حا�شر فيه�������ا المهند�س وائل حامد عبد المعطي، خبير �شناعات غازية بمنظمة 

االأقطار العربية الم�شدة للبترول )اأوابك(. 
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�لـــذي وقعته موؤ�ص�صـــة �لبترول �لكويتية مع �صـــركة قطر للطاقة 

ال�صـــتير�د 3 مليون طن/�ل�صـــنة من �لغاز �لطبيعي �لم�صال لمدة 

15 عامـــاً يدخل حيز �لتنفيذ عام 2022 بما ي�صـــاهم في تلبية 
�حتياجات دولة �لكويت م�صتقباًل. 

�أما من جانب �أ�صـــعار �لغاز في �الأ�صـــو�ق �لعالمية وباالأخ�ص 

�الأ�صـــعار �لفورية، فقد �صهدت قفز�ت تاريخية غير م�صبوقة في 

�الآونة �الأخيرة ب�صـــبب �صـــح �الإمد�د�ت وموؤخر�ً �الأزمة �لرو�صية 

�الأوكر�نيـــة، لكـــن في �لمقابل يحـــد نظام �لت�صـــعير �لقائم على 

ربط �صعر �لغاز �لمباع بمعادلة �صعرية مع خام برنت في �لعقود 

طويلـــة �لمدة من تقلبات �الأ�صـــعار �لذي ت�صـــهده حاليا �ل�صـــوق 

�لفورية ب�صـــبب ��صتقر�ر �صـــوق �لنفط. كما �أن �لتعاقد�ت طويلة 

�لمدة )15 �صـــنة( ت�صـــمن توفير �الإمد�د�ت ب�صـــكل �آمن وموثوق 

وم�صـــتد�م �إلى �لعمالء، وتوؤمن عائد�ت للدول �لم�صدرة ل�صمان 

��صـــتمر�ر �صـــخ �ال�صـــتثمار�ت في تطوير قطاع �لغـــاز لاللتز�م 

بالكميات �لتعاقدية. 

وفي �صـــياق �لحديث عن �لهيدروجين، قال �إن �لدول �لعربية 

حا�صرة وبقوة في �لم�صهد �لعالمي للهيدروجين، و��صتطاعت في 

خالل فترة وجيزة �الإعالن عن �ال�صتثمار في حزمة �صخمة من 

�لم�صاريع باإجمالي 38 م�صروعاً و�لتي جاءت »بمحفظة متنوعة« 

�صملت م�صاريع الإنتاج �لهيدروجين �الأخ�صر و�الأمونيا �لخ�صر�ء 

)23 م�صـــروع(، وم�صـــاريع الإنتاج �لهيدروجيـــن �الأزرق و�الأمونيا 

�لزرقاء )9 م�صـــاريع(، و5 م�صـــاريع لتطبيقـــات �لهيدروجين في 

مجـــال �لنقل �لبري و�لبحـــري و�لجوي. من جانبها قالت مديرة 

�لعالقـــات �لعامـــة و�الإعالم في وز�رة �لنفط �ل�صـــيخة تما�صـــر 

خالـــد �الأحمـــد �لجابر �ل�صـــباح في مد�خلة لها خـــالل �لحلقة 

�لنقا�صـــية �الفتر��صـــية �ن دولة �لكويت و�صـــعت ��صـــتر�تيجية 

للتو�صـــع فـــي ��صـــتخد�م �لغـــاز �لطبيعي في محطـــات �لكهرباء 

و�لماء، وفي �صـــبيل ذلك �خذ �لقطاع �لنفطي على عاتقه �إن�صاء 

مر�فق ��صـــتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صـــال و�لذي تم �النتهاء منه 

موؤخر�ً في منطقة �لزور بطاقة ق�صوى 3000 مليار وحدة طاقة 

حر�رية بريطانية يومياً وبتكلفة �إجمالية بلغت 2.93 مليار دوالر 

�أمريكـــي. وقالـــت �ن �لكويـــت تجري �لتطـــور�ت �لالزمة لزيادة 

�الإنتـــاج �لمحلي للغاز �لطبيعـــي لتلبية �لطلب �لمحلي �لمتز�يد، 

حيث تقوم �صركة نفط �لكويت بجهود دوؤوبة في �صبيل ذلك، كما 

�ن �ل�صركة �لكويتية لنفط �لخليج تقوم مع �الأ�صقاء في �لمملكة 

�لعربية �ل�صعودية باال�صتفادة من �الإمكانيات �لكبيرة �لتي تتمتع 

بهـــا �لمنطقة �لمق�صـــومة بين �لبلدين. وذكـــرت �أن وز�رة �لنفط 

ممثلة في �إد�رة �لعالقات �لعامة و�الإعالم حري�صـــة على �إظهار 

�لجهـــود �لتي تقوم بها �لكويت، و��صـــتعر��ص �أهم �لتطور�ت في 

�ل�صـــوق �لعالمي للغاز �لطبيعي عبر م�صـــاركة مخت�صين وخبر�ء 

للحديث عن �لمو�صوع.

أما من جانب أسعار الغاز في األسواق 
العالمية وباألخص األسعار الفورية، 

فقد شهدت قفزات تاريخية غير 
مسبوقة في اآلونة األخيرة
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في �إطار تنفيذ مجال مهم من مجاالت خطة تفعيل 

وتطويـــر ن�صـــاط �لمنظمـــة �لمعتمـــدة من قبـــل مجل�ص 

وزر�ء �لمنظمـــة، وهو »تطويـــر وتفعيـــل بنـــك معلومات 

�لمنظمة« لمـــا لـــه مـــن دور كبير فـــي �إثـــر�ء �لباحثين 

و�لمخت�صـــين في �لدول �لعربية بالبيانات �الإح�صـــائية 

�لمتعلقة ب�صناعة �لنفط و�لطاقة، قامت �الأمانة �لعامة 

خـــالل �لفتـــرة 1-2 يونيـــو 2022 بعقـــد دورة تدريبية 

حول »بناء �لقدر�ت �لوطنية في �لدول �الأع�صاء الإعد�د 

�إح�صاء�ت �لغاز �لطبيعي«.

وهدفـــت �لـــدورة ب�صـــكل �أ�صا�صـــي �لـــى م�صـــاعدة 

�لمخت�صـــين في �لدول �الع�صـــاء في �عد�د �إح�صاء�ت 

�لغـــاز �لطبيعي في �الأجهزة �الإح�صـــائية �لمتخ�ص�صـــة 

فـــي وز�ر�ت �لنفـــط و�لطاقـــة على تح�صـــين �لمهار�ت 

�الإح�صـــائية �لتطبيقيـــة، وتطويـــر �الإجر�ء�ت �لعملية لتح�صـــين كفاءة 

عملية جمع �لبيانات، ومو�ءمة تلك �الإجر�ء�ت مع �لمعايير �لدولية.

وقــــد �صــــارك في فعاليــــات هذه �لــــدورة نحو 100 م�صــــاركا من 

�لمخت�صــــين فــــي �لــــدول �الأع�صــــاء. وقــــد غطــــت �لــــدورة محورين 

رئي�صــــين، �أولهما تناول �لتعريفات و�لم�صطلحات �الأ�صا�صية �لمتعلقة 

بالغاز �لطبيعي ومر�حل �صــــناعته وعمليات معالجته و��صــــتخد�ماته 

ومنظومــــة ت�صــــديره، وتطرق �لمحــــور �لثاني �لى �أهمية �إح�صــــاء�ت 

�لغاز �لطبيعي، و�لمعالجة �لفنية لبيانات �لغاز �لطبيعي مع تطبيقات 

عملية للمعالجة.

 قام �الأميـــن �لعـــام لمنظمة �أو�بك �ل�صـــيد علي �صـــبت بن �صـــبت 

بافتتـــاح فعاليات �لدورة مو�صـــحا �أهمية �لغـــاز �لطبيعي �لذي يحتل 

مكانـــة مهمة في مزيج �لطاقة �لم�صـــتهلكة عالمياً، حيث �صـــكل �لغاز 

�لطبيعي في عام 2020 حو�لي 25% من �جمالي ��صـــتهالك م�صادر 

�لطاقـــة، ومـــن �لمتوقع �ن ت�صـــل ح�صـــته فـــي عـــام 2050 �لى نحو 

28%. كما بين �أنه على �صـــعيد �لدول �الأع�صـــاء، ي�صـــكل ��صـــتهالك 
�لغاز �لطبيعي نحو 54% من مزيج �لطاقة �لم�صتهلكة في عام 2020 

ليحتل بذلك �لمركز �الأول متخطياً �لنفط �لذي بلغت ح�صـــته 45 % 

في عام 2020. وهذ� �لتطور يعزى ب�صـــكل رئي�صـــي �إلى �عتبار �لغاز 

�لطبيعي م�صدر �صديق للبيئة، يتم ��صتغالله ب�صكل ملحوظ في قطاع 

توليد �لكهرباء وفي �صـــناعة �لبتروكيماويات بعد �أن كان في �ل�صـــابق 

يتـــم حرقه. وهـــذه �الأهمية �لمتز�يـــدة للغاز �لطبيعـــي دفعت �الأمانة 

�لعامـــة �إلى عقد هذه �لدورة للتعريف بالم�صـــطلحات �لمختلفة للغاز 

�لطبيعي و�لتعامل مع �الإح�صاء�ت �لخا�صة به.

وقـــد �أ�صـــاد �لم�صـــاركون بما تم تناولـــه خالل �لـــدورة �لتدريبية، 

و�أهمية عقد مزيد من هذه �لدور�ت �لتخ�ص�صية في �لم�صتقبل.

أوابك تعقد دورة تدريبية حول “بناء القدرات الوطنية في 
الدول األعضاء إلعداد إحصاءات الغاز الطبيعي«
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فـــي �إطار خطة تطوير �لعمل في مكتبة �لمنظمة الإفادة جموع 

�لباحثين و�لمتخ�ص�صين في مجال �لنفط و�لغاز و�لطاقة في �لدول 

�لعربية، تعاقدت �الأمانة �لعامة لمنظمة �أو�بك مع �ل�صركة �لعربية 

لخدمـــات �لكمبيوتر )�أيم�ص(، �إحدى �ل�صـــركات �لمتخ�ص�صـــة في 

 Insignia مجال �لبرمجة وتقنية �لمعلومات وذلك لتوفير برنامج

�لمتقـــدم الإد�رة محتويات �لمكتبة من كتـــب ومر�جع ووثائق وذلك 

بتاريـــخ 17 مايو 2022. وقد قام �ل�صـــيد عبد�لفتاح دندي، مدير 

�الإد�رة �القت�صـــادية و�لم�صرف على �إد�رة �العالم و�لمكتبة بتوقيع 

�لعقـــد في مقـــر �الأمانة �لعامة بدولة �لكويـــت، �إيذ�نا ببدء مرحلة 

جديدة نحو تنفيذ م�صروع �لمكتبة �لرقمية.

وتعـــد مكتبة منظمة �أو�بك من �أعـــرق �لمكتبات �لعربية، وهي 

تزخر بعدد �صخم من �لكتب و�لدوريات �لمر�جع �لمتخ�ص�صة في 

�لنفـــط و�لغاز و�لطاقة، حيث ي�صـــل عدد م�صـــادر �لمعلومات في 

�لمكتبة �إلى حو�لي 31700 كتاًبا، ونحو 6000 وثيقة.

وتتم عملية �لتزويد ب�صـــكل م�صـــتمر من �أجل تنمية مجموعات 

�لمكتبـــة، حيـــث تبلـــغ �لزيـــادة �ل�صـــنوية مـــن م�صـــادر �لمعلومات 

�الإلكترونية من 150-200 عنو�ًنا.

وتقـــدم مكتبـــة منظمة �أو�بـــك خدمات �لمعلومـــات من خالل 

تزويد �لم�صتفيدين بم�صـــادر �لمعلومات �لمتنوعة )كتب، دوريات، 

تقاريـــر، مقـــاالت ...�إلـــخ( �صـــو�ء �أكانت في �صـــكل مطبـــوع �أو في 

�صـــكل �إلكترونـــي، كذلك �لرد على �ال�صتف�صـــار�ت وتقديم �لخدمة 

�لمرجعيـــة، لكافة فئـــات �لباحثين و�لد�ر�صـــين وكل من له �هتمام 

بالمو�صـــوعات �لتـــي تقتنيها �لمكتبة، �صـــو�ء من منت�صـــبي �الأمانة 

�لعامة �أو من جموع �لباحثين د�خل وخارج دولة �لمقر.

أوابك توقع إتفاقية لتطبيق
التحول الرقمي في مكتبة المنظمة
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 ي�صـــر منظمـة �الأقطـار �لعربيـة �لم�صــــدرة للبتـــرول »�أو�بك« 

�العـــالن عـــن جائزتهـــا �لعلمية لعـــام 2022 �لتي تقـــرر �أن يكون 

مجال �لبحث حول » تقنيات نزع �لكربون في �ل�صـــناعة �لبترولية، 

و�القت�صـــاد �لد�ئـــري للكربون«  وذلـــك بنـاء علــــى قـر�ر  �لمكتب 

�لتنفـيذي للمنظمـة رقم 162/1 بتاريخ 18 مايو 2022.

  ياأتـــي �إطـــالق جائـــزة �أو�بـــك للبحث �لعلمـــي لعـــام 2022 

��صـــتمر�ر� ل�صيا�صـــة �لمنظمة ب�صاأن ت�صـــجيع �لباحثين بتخ�صيـ�ص 

جـائزتيـن تقديريتـين كـل �صـــنتـين، قيمـة �لجائـزة �الأولى تتر�وح ما 

بين �صـــبعـة �إلى ع�صرة �آالف دينـار كويتـي، وقيمـة �لجـائزة �لثـانيـة 

خم�صة �آالف دينار كويتي.

 ينطلق �هتمام �الأمانة �لعامـــة للمنظمة بمجال » تقنيات نزع 

�لكربون في �ل�صناعة �لبترولية، و�القت�صاد �لد�ئري للكربون«  في 

�إطـــار �لجهود �لعالميـــة �لر�مية �إلى �لحد من �النبعاثات �ل�صـــارة 

بالبيئة، ويتركز �الهتمام ب�صـــكل خا�ص على �ل�صـــناعات �لبترولية 

بكافـــة مر�حلهـــا لتمكينهـــا مـــن تلبيـــة متطلبات نـــزع �لكربون مع 

�لمحافظـــة علـــى ربحيتها ودورهـــا �لحيوي في توفيـــر �لمنتجات 

�لبترولية �لنظيفة باأ�صـــعار مقبولة وعادلة. ويتناول مجال �لجائزة 

�لعلميـــة لمنظمـــة �أو�بـــك لعـــام 2022 �لبحث فـــي �لتقنيات �لتي 

ت�صـــاعد �ل�صـــناعة �لبتروليـــة بكافـــة مر�حلهـــا بدء�ً مـــن عمليات 

�لحفر و�الإنتـــاج، مرور�ً بالتكريـــر و�لبتروكيماويات و�لتوزيع، على 

خف�ص �نبعاثات �لكربون وتحقيق �إنتاج خاٍل من �النبعاثات. ف�صال 

عن �ال�صتفادة من تطبيق مبد�أ �القت�صاد �لد�ئري للكربون كو�صيلة 

للحد من �آثار �النبعاثات �لكربونية.

وقد تم تحديد نهاية �صـــهر مايو 2023 كاآخر موعد ال�صـــتالم 

�الأبحـــاث �لم�صـــاركة لنيـــل �لجائزة، و�صـــتمنح �لجو�ئز الإ�صـــحاب 

�لبحوث �لفائزة من كافة �لجن�صـــيات �لعربيـــة و�الأجنبية �لتي يتم 

�ختيارها من قبل لجنة �لتحكيم �لعلمية �لم�صـــكلة برئا�صة �الأمين 

�لعـــام للمنظمـــة علـــي بن �صـــبت وع�صـــوية مجموعة مـــن خبر�ء 

�ل�صـــناعة �لبتروليـــة من د�خل وخـــارج �الأمانة �لعامـــة للمنظمة، 

وباإمـــكان �لر�غبين بالم�صـــاركة �الطالع على �صـــروط �لجائزة من 

خالل م�صح �لكود �لتالي: 
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عقـــدت علـــى مدى ثالثة �أيـــام فعاليات �لدورة �لتدريبية �لتي نظتمهـــا �الأمانة �لعامة لمنظمة �الأقطار �لعربية �لم�صـــدرة للبترول »�أو�بك« 

بعنـــو�ن »�لتحكـــم بالتوربينات �لغازية«، في 23 مايو 2022، بالتن�صـــيق مع �لمعهد �لجز�ئري للبترول �لمنبثق عن �لموؤ�ص�صـــة �لوطنية للبحث، 

�الإنتاج، �لنقل، �لتحويل، وت�صويق �لنفط و�لغاز »�صوناطر�ك«. 

جاءت هذه �لدورة نتيجة �لنجاح �لذي حققته �لدورة �لتدريبية �الأولى �لذي عقدت بالتعاون بين �الأمانة �لعامة و�لمعهد �لجز�ئري للبترول 

في �لفترة 17-19 يناير 2022 بعنو�ن »تف�صير �لمعطيات �لزلز�لية«. 

أوابك وسوناطراك تنظمان دورة تدريبية
بعنوان » التحكم بالتوربينات الغازية« 
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فـــازت �ل�صـــركة �لعربية لبناء و�إ�صـــالح 

�ل�صفن )ASRY( ، �أحد �لم�صاريع �لمنبثقة 

عن منظمة �أو�بك، بجائزة �ل�صالمة �لدولية 

مـــن مجل�ـــص �ل�صـــالمة �لبريطانـــي تقدير�ً 

اللتز�مهـــا بالحفـــاظ على �صـــالمة و�صـــحة 

عمالهـــا و�أمان �أماكن �لعمل فيها خالل عام 

.2021
و�آ�صـــري هـــي و�حدة من بيـــن 204 منظمة فازت بجائزة �ال�صـــتحقاق في جو�ئز �ل�صـــالمة �لدولية 

2022 ، حيث فازت عموما 549 منظمة بجائزة �ل�صالمة �لدولية. وهي تغطي جميع �لقطاعات بتمثيل 
و��صع �لنطاق من قطاعات �لبناء و�لت�صنيع و�لنفط و�لغاز و�لتعدين و�لطاقة و�لمر�فق.

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(
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�أعلنت �ل�صركة �لعربية لال�صـــتثمار�ت �لبترولية )�بيكورب(، 

�أحـــد �لم�صـــاريع �لمنبثقة عـــن �أو�بك، عن تعييـــن خالد بن علي 

�لرويـــغ رئي�ص تنفيذياً لل�صـــركة، خلفاً للدكتور �أحمد علي عتيقة 

�لذي قاد �ل�صـــركة خالل �ل�صـــنو�ت �لخم�ص �لما�صـــية  تمكنت 

خاللهـــا �بيكـــورب من  تحقيق �إنجاز�ت م�صـــهود لها بالرغم من 

�لتقلبات �لتي �صهدتها �أ�صو�ق �لمال و�لطاقة في تلك �لفترة. 

وتعليقـــاً على تعيين �لمدير �لتنفيـــذي �لجديد، قال �لدكتور 

عابد �ل�صعدون، رئي�ص مجل�ص �إد�رة �بيكورب: “يمثل تعيين خالد 

بن علـــي �لرويغ مرحلة جديدة في م�صـــيرة �لتحـــول البيكورب، 

و�لتـــي تتم تما�صـــياً مع �لتحوالت �لتي ي�صـــهدها قطـــاع �لطاقة 

و�لقطـــاع �لمالـــي، و�نطالقـــاً من �إدر�كنـــا مدى �أهميـــة وتعقيد 

وم�صـــوؤوليات �لدور �لتنموي �لذي نقوم به، و�صرورة �لتكيف مع 

�لتوجهات �لعالمية من حولنا.”

و�أ�صـــاف د. �ل�صـــعدون: “�إن �لخبـــرة �لعملية �لو��صـــعة �لتي 

يمتلكها خالد �لرويغ في مختلف �لقطاعات �صتمكننا من مو��صلة 

زخمنـــا �لقوي �لهادف �إلى تحقيق عمليـــة تحول متو�زنة لقطاع 

�لطاقة و�أهد�ف �لتنمية �لم�صـــتد�مة للدول �الأع�صاء و�لمنطقة 

�لعربية ب�صكل عام.” 

مـــن جتهـــه قـــال خالد بـــن علـــي �لرويـــغ: “�إن �آفـــاق �لنمو 

البيكورب و�عدة وكبيرة، وذلك لتميزها كموؤ�ص�صـــة مالية تنموية 

متعـــددة �الأطـــر�ف تربط بين قطـــاع �لطاقة و�لقطـــاع �لمالي. 

و�إننـــي �أتطلع �إلى �لعمـــل مع �أع�صـــاء �الإد�رة �لتنفيذية ومجل�ص 

�الإد�رة وم�صـــاهمينا لنكون حلقة و�صـــل فاعلة 

بين مختلف �لجهات �لمعنية، و�أن نو��صل طرح 

�لحلـــول �لمبتكـــرة دعماً للم�صـــاريع ذ�ت �الأثر 

�الإيجابـــي و�لملمو�ـــص و�لم�صـــتد�م علـــى حياة 

�لنا�ص في �لمنطقة.”

�لرويـــغ درجـــة  بـــن علـــي  يحمـــل خالـــد 

�لماج�صتير في �إد�رة �الأعمال من جامعة والية 

كاليفورنيـــا ودرجـــة �لبكالوريو�ـــص فـــي �أنظمة 

�لمعلومـــات من جامعة �لملك �صـــعود، و�صـــغل 

قبيـــل �ن�صـــمامه البيكـــورب من�صـــب �لرئي�ص 

�لتنفيذي لبنك �الإمـــار�ت دبي �لوطني كابيتال 

�ل�صـــعودية منـــذ مار�ص 2019، وتقلـــد خالل م�صـــيرته �لمهنية 

�لعديد من �لمنا�صـــب �لتنفيذية �لعليا في فئات �أ�صـــول متعددة 

�صـــمن �لقطاع �لمالـــي، مثل �أ�صـــهم �لملكية �لخا�صـــة و�لعامة، 

و�لعقار، و�لدخل �لثابت.

هـــذ� و�أعـــرب �لدكتور عابد �ل�صـــعدون عن �صـــكره وتقديره 

للدكتور �أحمد علي عتيقة على �ل�صـــنو�ت �لتي ق�صـــاها رئي�صـــاً 

تنفيذياً البيكورب، م�صـــيد�ً بقيادته �لناجحة خالل فترة �صهدت 

تحديات غير م�صـــبوقة نتيجة �لجائحة، ما عزز مكانة �ل�صـــركة 

ك�صريك موثوق وطرف فاعل في تمكين قطاع �لطاقة �لعربي.

أبيكورب تعين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

المؤسسة المالية متعددة 
األطراف ماضية في مواكبة 
التحوالت في قطاع الطاقة 

والقطاع المالي

خالد بن علي الرويغ

 �لرئي�ص �لتنفيذي
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وبحلول نهاية �لعام 2021، بلغ �صـــافي دخل �بيكورب 99.6 

مليـــون دوالر �أمريكي، ونمت ميز�نيتها �لعمومية بن�صـــبة %1.3 

على �أ�صـــا�ص �صنوي لت�صل �إلى 8 مليار دوالر �أمريكي. كما و�صل 

�إجمالـــي �لدخـــل خالل �لعام ذ�ته �إلى ما يقـــارب 112.9 مليون 

دوالر �أمريكي، مقارنة بنحو 90.6 مليار دوالر �أمريكي في �لعام 

.2020

نمو محفظة تمويل الم�شاريع

�صـــجلت محفظة تمويل �لم�صـــاريع نمًو� بن�صـــبة 19% على 

�أ�صـــا�ص �صنوي لت�صـــل �إلى 4.6 مليار دوالر �أمريكي، ويعزى هذ� 

�الأمـــر جزئًيـــا �إلى قيام �ل�صـــركة بتخ�صـــي�ص 500 مليون دوالر 

�أمريكـــي كحزم دعـــم ل�صـــركائها �ال�صـــتر�تيجيين وعمالئها في 

�لـــدول �الأع�صـــاء لمو�جهة �لتقلبات في �ل�صـــوق، و�لتي �أطلقتها 

�صـــنة 2020 للم�صاعدة في �لتخفيف من تاأثير�ت تف�صي جائحة 

كوفيد-19 و�لتقلبات �لم�صتمرة في �أ�صعار �لنفط.

من جهة �أخرى، تح�ّصنت معّدالت كفاية ر�أ�ص �لمال من %31 

�صـــنة 2020 �إلـــى 32% خالل �لعام �لما�صـــي، كما �نخف�صـــت 

ن�صـــبة �لر�فعـــة �لمالية مـــن 2.2× �إلى 2.1× فـــي عام 2021. 

وبنهاية �لعام، بلغت �لعو�ئد على �الأ�صـــول 1.3% و�لعو�ئد على 

�الأ�صـــهم 3.9%، و�نخف�ص معدل �لقرو�ص �لمتعثرة من %0.59 

�إلى 0.55% خالل �لفترة نف�صـــها. وبالتو�زي مع ذلك، حافظت 

�بيكـــورب على ت�صـــنيف �ئتماني )Aa2( من قبـــل وكالة موديز 

و)AA( من قبل وكالة فيت�ص خالل �لعام �لما�صي.

وتعليقـــاً على هـــذه �لنتائـــج، قال الدكتور عاب�������د ال�شعدون، 

رئي�س مجل�س اإدارة ابيكورب: “�صـــجلت �بيكورب تح�صًنا ملمو�ًصا 

في ميز�نيتها �لعمومية خالل �ل�صـــنو�ت �لقليلة �لما�صـــية، وقد 

��صـــتمر هـــذ� �لتوجه خالل �لعام 2021. وهـــذ� دليل د�مغ على 

تمتـــع ��صـــتر�تيجية وهيكلية �ل�صـــركة بمرونة عاليـــة مّكنتها من 

تحقيق نمو ��صـــتثنائي فـــي مجال تمويل �لم�صـــاريع على �لرغم 

أبيكورب تعلن نتائجها المالية للعام 2021 وتحقق 
صافي دخل 99.6 مليون دوالر أمريكي

اأعلنت ال�شركة العربية لل�شتثمارات البترولية )ابيكورب(، اأحد الم�شاريع المنبثقة عن 

منظم�������ة اأوابك، عن تو�شية مجل��������س اإدارتها للجمعية العمومية باعتم�������اد النتائج المالية 

لل�شن�������ة المنتهية في 31 دي�شمبر 2021. وكان�������ت ابيكورب قد �شجلت اأداًء قوًيا خلل العام 

تكلل بالعديد من االإنجازات المهمة على الم�شتويين المالي والت�شغيلي، وذلك على الرغم 

من انخفا�س االأ�شعار المرجعية وحالة عدم اال�شتقرار التي �شادت اأ�شواق المال طوال العام 

الما�شي.

نمو الميزانية العمومية بنسبة 
1.3% على أساس سنوي 

خـالل العـــام 2021 لتصــل إلى 
8 مليار دوالر أمريكي

الدكتور عابد ال�شعدون، 

رئي�ص مجل�ص �إد�رة �بيكورب

مـــن �لتقلبات �القت�صـــادية �لكبيـــرة �لتي �صـــهدها �لعالم خالل 

هذه �لفترة. وخالل �لعام �لما�صـــي �أي�ًصا تبو�أت �بيكورب مكانة 

قياديـــة في مجـــال �لتحول في قطاع �لطاقة من خالل �إ�صـــد�ر 

�ل�صـــند�ت �لخ�صـــر�ء و�إطالقها لالإطار �لعام لل�صيا�صات �لبيئية 

و�الجتماعية و�لحوكمة، ما من �صاأنه تغيير طبيعة م�صهد �لطاقة 

في �لمنطقة”.
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سجلت أصول تمويل 
المشاريع نمًوا 

بنسبة 19% لتصل 
إلى 4.6 مليار دوالر 

أمريكي

نمو إجمالي صافي 
الدخل خالل العام 

الماضي إلى ما يقرب 
من 112.9 مليون 

دوالر أمريكي، مقارنة 
بنحو 90.6 مليون 

دوالر في العام 
2020

تطلقهـــا  �صـــند�ت خ�صـــر�ء  الأول  �لناجـــح  �الإ�صـــد�ر  وكان 

�ل�صـــركة في �صـــهر �صـــبتمبر 2021 من �أبرز �إنجاز�ت �بيكورب 

خالل �لعام �لمن�صـــرم، و�لذي جاء فـــي �أعقاب �لنمو �لكبير في 

محفظة �لم�صـــاريع �لخ�صر�ء، �لتي �صجلت زيادة بمعدل خم�صة 

�أ�صـــعاف على مد�ر �ل�صـــنو�ت �لخم�ص �لما�صـــية، لت�صل �إلى ما 

يقارب 600 مليون دوالر �أمريكي. وقد �صـــجل �إ�صد�ر �ل�صند�ت 

�لخ�صـــر�ء �لبالغة قيمته 750 مليون دوالر �أمريكي، �إقبااًل كبيًر� 

حيث تمت تغطيته بحو�لي ثالث مر�ت، لتتخطى طلبات �ل�صر�ء 

2.2 مليـــار دوالر �أمريكـــي من �أكثر من 80 م�صـــتثمر�ً موؤ�ص�صـــياً 
و�صـــيادياً، 63% منهـــم من �لم�صـــتثمرين �لذين يركزون ب�صـــكل 

ح�صري على �ال�صتثمار�ت �لم�صتد�مة. وعالوة على ذلك، �صّجل 

�إ�صـــد�ر �ل�صند�ت �لخ�صر�ء �أقل معدل فائدة مقارنة مع �إ�صد�ر 

�ل�صند�ت �لتقليدية من �بيكورب.

و�أ�صـــاف الدكتور عابد ال�شعدون: “نحن فخـــورون باختتام 

عام �آخر مكلل بالنجاح، فعلى �لرغم حالة عدم �ال�صـــتقر�ر �لتي 

�صـــهدتها �الأ�صـــو�ق �لعالميـــة، تمكنت �بيكورب مـــن تحقيق نمو 

��صـــتثنائي في �أ�صـــول تمويل �لم�صـــاريع، وقادت عملية �إ�صـــد�ر 

غير م�صبوقة لل�صند�ت �لخ�صر�ء �لتي بلغت ن�صبة تغطيتها ثالثة 

�أ�صـــعاف. وقد تمّكنت �لدول �الأع�صاء من تخطي هذه �لمرحلة 

�ل�صـــعبة مـــن خالل تجديد �لتز�مها بالتحـــول في قطاع �لطاقة 

بطريقة تعزز �البتكار و�لم�صـــاريع عبر �لقطـــاع، وتتيح لمجتمع 

�لم�صـــتثمرين �الأ�صمل فر�صة هائلة للم�صـــاركة في بناء �لم�صهد 

�ال�صتثماري �لم�صتد�م في �لم�صتقبل”.

اأبرز االإنجازات في خطوط االأعمال

تمويل الم�شاريع

�صـــجلت محفظة �أ�صول تمويل �لم�صـــاريع نمًو� بن�صبة %19 

على �أ�صـــا�ص �صـــنوي في عام 2021 لت�صل �إلى 4.6 مليار دوالر 

�أمريكي، مع ت�صـــجيل زيادة الفتة في قيمة �لتمويل و�صـــلت �إلى 

2.4 مليار دوالر �أمريكي، مع �رتفاع �لطلب على تمويل �لم�صاريع، 
ال �صيما بعد �لتر�جع �لالفت في �لعام 2020.

اال�شتثمارات

�صّجلت محفظة ��صتثمار�ت �الأ�صهم في �بيكورب �أد�ًء �أف�صل 

من �لمتوقع في �صافي �لدخل بعد نجاحها في عدد من عمليات 

�لتخارج.

الخزانة واالأوراق المالية

جـــرى تخفي�ـــص حجـــم محفظـــة �لخز�نـــة و�الأور�ق �لمالية 

خالل �لعام 2021 للتخفيف من تاأثير�ت تقلب �الأ�صو�ق �لمالية، 

و�ال�صـــتفادة من تح�صـــن �لو�صـــع �الئتماني لل�صـــركة. وحافظت 

محفظة ��صـــتثمار�ت �الأ�صهم على �لم�صتوى نف�صه تقريًبا كالعام 

�لما�صي، مع ��صتكمال بع�ص فر�ص �لتخارج خالل �لعام 2021. 
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يوليو سبتمبرأغسطس أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير
2022

فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو

التطورات البترولية في األسواق العالمية  النشرة الشهرية حول     
2022 يوليو   

 

 أسواق النفط العالمية  أوالً:
 أسعار النفط .1
    المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبككك خكك     تراجعإلى  منظمة أوبك    توقعاتتشير أحدث

% مقارنككة بالشككهر 8تبلكك     انخفاضدوالر للبرميل، أي بنسبة    108.32إلى    2022  يوليوشهر  
عككا    فكك   هككاارتفاع المتوسط السنوي لسعر سككلة خامات  المنظمة إلى  توقعاتتشير    بينماالسابق.  
 .2021 مقارنة بعا  %51.3دوالر للبرميل، أي بنسبة زيادة تبل   105.71 إلى 2022

       % 3.3 ةنسككبب 2022 يونيككوخكك   شككهر   ارتفككعقككد  أوبككك  خامككات  أسعار سلة    متوسطيذكر أن  
يعكك ذ كلككك   .دوالر للبرميككل  117.7ليصل إلككى  ،  دوالر للبرميل( مقارنة بالشهر السابق  3.8)

 مصككاف  التكريككرمن  وسط ارتفاع الطلب    أساسيات سوق النفط  استمرار قوة  بشكل رئيس  إلى
مناطق اإلنتككا  تعطل اإلمدادات ف  العديد من  األرباح المرتفعة، فض ً عن  هوامش  ت امناً مع  
، بما ف  كلك ليبيا واإلكوادور، واإلضراب المخطط له فكك  قطككاع الككنفط فكك  النككروي   الرئيسية
 تككدري   إلجككرااات اإل كك قالتخفيف  ال  ف  ظلارتفاع الطلب على النفط ف  الصين    واحتما 

الطلب القوي على وقود النقل البري خ   موسكك    وكذلك مؤشرات  المرتبطة بفيروس كورونا،
 .الصيف  القيادة

 برميل(/  )دوالر 2022-2021المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

     

 

 

 

 

 
 

 
 ، أعداد مختلفة. التقرير الشهري، للبترول )أوبك(المصدر: منظمة الدول المصدرة  

 الطلب والعرض .2

    مككن عككا    الثككان الطلب العالم  علككى الككنفط خكك   الربككع    انخفاضإلى    األولية  التقديراتتشير
  مقارنة بمستويات %  1  بلغت  تراجعمليون برميل/يو ، أي بنسبة    98.3ليصل إلى نحو    2022

% 0.7بنسككبة   دو  منظمككة التعككاون االقتصككادي والتنميككةطلككب    انخفكك الربع السككابق. حيكك   
% 1.2بنسككبة دو  العككال   بككاق طلككب  انخفكك  كمككاو ، ي/رميككلمليككون ب  45.5ليصل إلى نحو  

  .مليون برميل/يو  52.8 نحو ليصل إلى
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2021

يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير
2022

فبراير مارس أبريل مايو يونيو

ي/مليون بحفارة

إنتاج النفط الصخرى عدد الحفارات العاملة

 نحككوليصككل إلككى    2022مككن عككا     الثال الطلب العالم  على النفط خ   الربع    ارتفاع  ويتوقع
دو  منظمة التعاون االقتصككادي طلب م موعة    ارتفاعمليون برميل/يو ، حي  يتوقع    100.6
إلككى نحككو دو  العككال   بككاق طلككب  ارتفككاعيتوقككع  كمككاو ، ي/رميككلمليون ب 47إلى نحو   والتنمية
 مليون برميل/يو .  53.6

    الخككا  وسككوائل الغككاز الطبيعكك  النفط  اإلمدادات العالمية من ارتفاعتشير التقديرات األولية إلى
الشككهر مقارنككة بمسككتويات  %  0.4ألككف ب/ي، أي بنسككبة    374بنحو    2022  يونيوشهر  خ    

إمككدادات الككدو  المنت ككة مككن   ىإجمال  ارتفعفقد    مليون ب/ي.  99.8السابق، لتصل إلى حوال   
إمككدادات الككدو   ارتفعككت كمككا، مليككون ب/ي 65.6 ليصل إلككى نحككو%  0.2خار  أوبك بنسبة  

 .مليون ب/ي 34.2 لتصل إلى نحو% 0.7أوبك بنسبة منظمة األعضاا ف  
خكك   شككهر          ارتفعككتمككن الككنفط الخككا  فقككد  مجموعةةة دول أوبةةك أمككا فيمككا يخككد إمككدادات  

الشهر السابق، لتصل مقارنة بمستويات  %  0.7ب/ي، أي بنسبة    ألف  279بنحو    2022  يونيو
إمككدادات الككدو  المنت ككة مككن خككار  أوبككك  ارتفعككتحيكك   ،مليككون ب/ي 39.5 إلككى حككوال 

 ارتفعككت كمككا، مليككون ب/ي 15 صل إلى نحككوتل% 0.5بنسبة واألعضاا ف  م موعة اوبك+  
بنسككبة   ، وه  أعضككاا فكك  م موعككة أوبككك+،أوبكمنظمة  األعضاا ف   العشر  إمدادات الدو   

   .مليون ب/ي 24.5 لتصل إلى نحو% 0.9
   ألككف  141بمقككدار   2022  يونيككو  شهر  خ    الصخريمن النفط    الواليات المتحدة  إنتا   ارتفع

خ     ارتفاعهويتوقع    .مليون برميل/يو   8.789  ليصل إلىالشهر السابق  ب  برميل/يو  مقارنة
عككدد   أخر، ارتفعف  تطور  و  .مليون ب/ي  9.069ليصل إلى    2022  يوليو وأ سطس  يشهر

  .حفارة 662 ليبل  2022 يونيوخ   شهر   ةحفار 14 بمقدارالحفارات العاملة 
 إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions July 2022المصدر: 

 المخزونات النفطية .3
  يونيوخ   شهر  دو  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةف   النفط   المخ ون الت اري    ارتفع 

مليككون برميككل،  2700 حوال  مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى  9  بمقدار  2022
مليون برميككل مقارنككة بالشككهر السككابق ليصككل   36بمقدار  اإلستراتي    المخ ون    انخف   بينما

 مليون برميل. 1638إلى حوال  
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 )مليون برميل(  2022  يونيوالتغير في المخزون النفطي في نهاية شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 Oil Market intelligence, Sept. 2021 and July 2022.المصدر: 

 . تجارة النفط4

 من النفط والمنتجاتالواليات المتحدة وصادرات واردات  -
  بنسككبة  2022  يونيككو  شككهر  خكك  من النفط الخككا   مريكية  األ  الواليات المتحدةواردات    ارتفعت 

 بنسككبة  الككنفط الخككا مككن    هاصككادرات  انخفضككت  بينمككا  مليون ب/ي،  6.5  حوال لتصل إلى  %  2
 .مليون ب/ي 3.3 حوال  لتبل  9.8%
  2022  يونيككو  شككهر  خكك    المنت ات النفطيةمن    األمريكية  الواليات المتحدة  واردات  انخفضت 

 المنت ات النفطيككةمن  صادراتها ارتفعت بينما مليون ب/ي، 2 حوال  لتصل إلى%  6.9  بنسبة
 مليون ب/ي. 6.3 حوال  بل لت% 2.8 بنسبة

 أسواق الغاز الطبيعي العالمية  ثانياً:
 األسعار  .1
   المتوسط الشهري للسعر الفوري للغككاز الطبيعكك  المسكك ل فكك  مرككك  هنككري بالسككوق   انخف

 دوالر لكل مليون )و ح ب(.  7.7إلى  2022 يونيوشهر  األمريك  خ    
  بمقككدار  2022 مككايو خ   شككهراليابان أسعار استيراد الغاز الطبيع  المسيل ف  متوسط    ارتفع

متوسككط  وارتفككع، دوالر لكل مليككون )و ح ب( 15.59 ليبل (  و ح ب)  لكل مليون  دوالر  0.38
 دوالر لكككل مليككون )و ح ب(  1.17الصككين بمقككدار    أسعار استيراد الغاز الطبيع  المسككيل فكك 

أسككعار اسككتيراد الغككاز الطبيعكك  متوسككط  ارتفككع  كما  ،دوالر لكل مليون )و ح ب(  14.51  ليبل 
دوالر لكككل   14  ليبلكك   (و ح ب)  لكككل مليككون  دوالر  0.64بمقككدار    كوريككا ال نوبيككة  المسيل فكك 

بمقدار  تايوان أسعار استيراد الغاز الطبيع  المسيل ف متوسط  بينما انخف   ،مليون )و ح ب(
  دوالر لكل مليون )و ح ب(. 15.07 ليبل ( و ح ب) مليونلكل  دوالر 2.62

 الصادرات .2
  الصككين وال نوبيككة   صادرات الدو  العربية من الغاز الطبيع  المسيل إلى اليابان وكوريا  بلغت

% 23.1 بلغككت مسككترةرة بحصككة ،2022 مككايو  مليون طن خ   شككهر  3.666  حوال تايوان  و
   .اإلجمال من 
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is comprised of 
Algeria's Saharan Blend, Iraq's Basra Light, Kuwait Export,   Libya's Es 
Sider, Qatar Marine, Saudi's Arabian Light, UAE's Murban,  Iran Heavy, 
Indonesia's Minas, Nigeria's Bonny Light, and Venezuela's Merey.Effective 
1 January and  mid of October 2007,Angola’s Girassol and Ecuadorian 
Oriente crudes have been incorporated to become the 12th  and 13th crudes 
comprising the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of  Jan. 2016, the basket price includes the Indonesian 
crude. As of July 2016 the basket price includes the Gabonese crude.
As of January 2017, the basket price excludes the Indonesian crude «Minas». 
As of June 2017,The basket price includes  the Equatorial Guinean crude 
«Zafiro»». As of June 2018, the basket includes the Congolese crude «Djeno». 
As of january 2019: The basket price excludes the Qatari crude "Qatar Marine".
As of March 2020 The basket price excludes the Ecuadorean crude «Oriente».

العربي   : التالية  الخامات  2005 على  يونيو   16 اعتبارا من  اأوب��ك  �شلة  ت�شمل    *
ال��خ��ف��ي��ف ال�������ش���ع���ودي، م���زي���ج ال�����ش��ح��راء ال���ج���زائ���ري، ال��ب�����ش��رة ال��خ��ف��ي��ف، ال�����ش��درة 

ميري   الثقيل،  االي��ران��ي  الكويتي،  الخام   ، البحري  قطر   ، االم��ارات��ي  الليبي،موربان 

بداية  االندوني�شي.واعتبارا من  مينا�س  النيجيري،  خام  الخفيف  بوني  الفنزويلي، 

�شهر يناير ومنت�شف �شهر اأكتوبر 2007 اأ�شيف خام غيرا�شول االنغولي و خام اورينت 

االك��وادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي من ال�شلة، وفي يناير 

الخام  اأ�شيف   2016 يوليو  وف��ي  جديد،  من  االندوني�شي  الخام  ا�شافة  تم   2016
الجابوني، وفي يناير 2017 تم ا�شتثناء الخام االندوني�شي، وفي يونيو 2017 ا�شيف 

خام  غينيا اال�شتوائية »زافيرو« اإلى �شلة اأوبك، وفي يونيو 2018 اأ�شيف خام الكونغو 

»دجينو«، وفي يناير 2019 تم ا�شتثناء خام قطر البحري من �شلة اأوب��ك، وفي �شهر 

مار�س 2020 تم ا�شتثناء خام اورينت االكوادوري من �شلة اأوبك،  لت�شبح تتاألف من 

13 نوع من النفط الخام.

.Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports الم�شدر: منظمة االقطار العربية الم�شدرة للبترول، االدارة االقت�شادية، وتقارير اأوبك.

* Estimation 2022. *تقديرات 2022  

2022 2021 �ال�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month 2022 2021 �الأ�صبوع

Week 
�ل�صهر

Month

110.1 74.3 1 
   

يوليو

July

80.0 52.7 1 

 يناير 

January
105.4 74.2  2 83.7 55.2  2
108.8 71.2  3 87.7 54.9  3
106.3 73.9 4 88.8 54.8  4

72.0 1 
 

�غ�صط�ص

August

90.6 57.4  1

 فرب�ير 

February
70.7  2 72.4 60.3  2
68.1  3 74.2 62.6  3
70.0 4 108.9 63.9  4
71.5  1

�صبتمرب

September

122.5 63.9 1

 مار�ص 

March
73.6  2 106.1 67.1 2
74.7 3 115.3 65.8 3
77.5 4 109.3 62.3 4
79.9 1 

 �كتوبر 

October

104.4 61.2 1
  

�بريل

April

82.6  2 104.3 63.3 2
83.5  3 109.1 64.2 3
83.6 4 104.7 64.6 4
81.9 1 

 نوفمرب  

November

111.6 66.8 1

مايو

May
82.5  2 110.2 66.8 2
80.7  3 114.3 66.3 3
79.5 4 116.4 67.5 4

74.14 1 

 دي�صمرب 

December

121.6 69.4 1

 يونيو 

  June
74.27  2 120.7 70.7 2
73.55  3 112.8 72.2 3
77.50 4 115.8 73.6 4

�جلدول - 2:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك،  2020- 2022 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2020 -2022
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

202020212022

65.154.485.2January يناير 

 55.561.194.0February فرب�ير 

 33.964.6113.5March مار�ص 

 17.763.2105.6April �بريل 

 25.266.9113.9May مايو 

37.171.9117.7June يونيو 

* 43.473.5108.6July يوليو *

 45.270.3August �غ�صط�ص 

 41.573.9Septem ber �صبتمرب 

 40.182.1October �كتوبر 

42.680.4November نوفمرب 

 49.274.4December دي�صمرب 

51.560.097.6First Quarter �لربع �الأول  

26.667.3112.4Second Quarter �لربع �لثانى 

43.472.6Third Quarter �لربع �لثالث 

44.079Fourth Quarter �لربع �لر�بع 

*41.569.9105.7Annual Average املتو�شط ال�شنوي* 

�جلدول - 1: �ملعدل �الأ�صبوعي الأ�صعار �صلة �أوبك* ، 2021 - 2022

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2021 -2022
)$ / Barrel - دوالر / برميل(
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�جلدول - 3:  �الأ�صعار �لفورية ل�صلة �أوبك وبع�ص �أنو�ع �لنفوط �الأخرى 2022-2020

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2020-2022   

)$/Barrel - دوالر/ برميل(

�صلة خامات 

�أوبك

 OPEC
Basket

�لعربى 

�خلفيف

 Arab
Light

خليط   

�ل�صحر�ء 

�جلز�ئري 

 Sahara
Blend

�لب�صرة 

�خلفيف

 Basra
Light

�لت�صدير 

�لكويتي 

Kuwait
Export

مربان

�الإمار�تي

Murban

�ل�صدرة �لليبي

Es Sider
دبى

Dubai
برنت

Brent

قطر 

�لبحري

Marine

غرب 

تك�صا�ص

WTI

41.541.942.141.642.043.040.142.341.741.739.4Average 2020متو�شط عام 2020

69.970.570.769.770.369.969.069.270.670.568.0Average 2021متو�شط عام 2021

54.454.855.154.754.854.953.154.854.755.052.1January 2021يناير 2021 

61.161.562.461.461.361.060.860.862.261.659.1Februaryفرباير

64.665.265.865.264.964.363.664.465.665.162.4Marchمار�س

63.264.164.063.563.863.462.162.964.563.861.7Aprilاأبريل

66.967.767.867.067.566.866.266.468.567.465.2Mayمايو

71.972.872.371.872.572.371.071.573.072.671.4Juneيونيو

73.574.275.373.473.873.673.672.875.074.172.6Julyيوليو

70.371.471.170.471.169.969.569.470.871.467.7Augustاأغ�شط�س

73.975.073.973.874.973.472.872.674.474.971.5September�شبتمرب

82.182.883.581.582.782.781.681.583.583.381.4Octoberاأكتوبر

80.480.882.079.681.182.180.380.381.481.779.1Novemberنوفمرب

74.475.575.574.175.474.673.473.374.175.471.9Decemberدي�شمرب

85.486.288.284.986.385.186.283.386.686.683.2January 2022يناير 2022 

94.293.8100.794.293.894.298.192.198.093.791.7Februaryفرباير

113.5113.0121.8112.2113.3112.5117.9110.5118.8112.7108.5Marchمار�س

105.6107.2109.4104.6107.5104.5104.4102.9104.4106.5101.8Aprilاأبريل

113.9116.4115.3111.9116.8110.0113.2107.8113.1116.1109.9Mayمايو

117.7117.3128.3115.6117.3117.5125.0112.9123.6116.5114.4Juneيونيو

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك.  
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

�جلدول  - 4:  �ملتو�صط �ل�صهري لال�صعار �لفورية للمنتجات �لنفطية فى �ال�صو�ق �ملختلفة،  2022-2020

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2020 -2022
)$ / Barrel - دوالر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز

Gasoil
زيت الوقود

 Fuel Oil Market

متو�صط

 عام 

2020

46.649.239.6Singapore�صنغافورة

Average
2020

51.349.240.9Rotterdamروترد�م

45.448.643.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

51.944.934.7US Gulf�خلليج �المريكي

متو�صط

 عام 

2021

80.377.475.7Singapore�صنغافورة

Average
2021

85.978.369.1Rotterdamروترد�م

80.577.770.5Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

91.473.959.8US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2021

80.378.576.6Singapore�صنغافورة

Jun.-21
86.779.368.8Rotterdamروترد�م

81.478.870.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

95.374.460.6US Gulf�خلليج �المريكي

يوليو

2021

85.179.677.7Singapore�صنغافورة

July-21
91.180.371.1Rotterdamروترد�م

86.980.172.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

99.575.261.0US Gulf�خلليج �المريكي

�أغ�صط�ص

2021

81.176.273.6Singapore�صنغافورة

Aug.-21
90.777.768.5Rotterdamروترد�م

84.977.570.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

97.072.660.9US Gulf�خلليج �المريكي

�صبتمرب

2021

84.182.679.5Singapore�صنغافورة

Sep.-21
93.984.473.9Rotterdamروترد�م

87.784.075.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

97.979.065.1US Gulf�خلليج �المريكي

�أكتوبر

2021

98.595.193.1Singapore�صنغافورة

Oct.-21
103.596.981.7Rotterdamروترد�م

96.696.483.4Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

106.593.072.9US Gulf�خلليج �المريكي

نوفمرب

2021

95.091.190.7Singapore�صنغافورة

Nov.-21
100.892.877.7Rotterdamروترد�م

91.791.979.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

101.386.766.3US Gulf�خلليج �المريكي

دي�صمرب

2021

87.985.784.5Singapore�صنغافورة

Dec.-21
90.586.473.6Rotterdamروترد�م

84.985.075.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

93.179.763.5US Gulf�خلليج �المريكي

يناير

2022

98.099.097.4Singapore�صنغافورة

Jan.-22
102.5101.283.0Rotterdamروترد�م

96.799.785.6Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

105.195.174.9US Gulf�خلليج �المريكي

فرب�ير

2022

110.7110.3109.2Singapore�صنغافورة

Feb.-22
114.1112.890.8Rotterdamروترد�م

108.0110.292.3Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

117.0104.780.0US Gulf�خلليج �المريكي

مار�ص

2022

131.1142.1136.3Singapore�صنغافورة

Mar.-22
135.0156.5109.7Rotterdamروترد�م

128.6153.1114.7Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

140.8136.793.4US Gulf�خلليج �المريكي

�أبريل

2022

126.7148.4137.2Singapore�صنغافورة

Apr.-22
133.4151.597.6Rotterdamروترد�م

126.0147.0104.1Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

143.3137.289.4US Gulf�خلليج �المريكي

مايو

2022

146.9152.9144.0Singapore�صنغافورة

May-22
166.1152.4100.7Rotterdamروترد�م

148.8148.6107.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

172.2140.194.8US Gulf�خلليج �المريكي

يونيو

2022

155.1176.6168.6Singapore�صنغافورة

Jun.-22
188.5179.3100.2Rotterdamروترد�م

169.7173.1107.0Mediterranean�لبحر �ملتو�صط

193.1152.594.7US Gulf�خلليج �المريكي
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 Source: OPEC Monthly Oil Market Report various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.
امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

�جلدول - 5 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �لنفط �خلام  2020 - 2022 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2020 - 2022
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي(

             Direction
Period

�لبحر �ملتو�صط/

�لبحر �ملتو�صط ***

Med/Med ***

�ل�صرق �الأو�صط/ �لغرب **

Middle East/West**
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*
 �الجتاه     

�لفرتة

Average 2020 88 40 60 متو�شط عام 2020

Average 2021 96 22 35 متو�شط عام 2021

June 2021 91 21 32 يونيو 2021

July 89 22 31 يوليو

August 86 21 31 �أغ�صط�ص

September 89 22 36 �صبتمرب

October 109 24 42 �أكتوبر

November 117 24 43 نوفمرب

December 105 24 40 دي�صمرب

January2022 94 18 36 يناير2022

February 116 17 35 فرب�ير

March 161 23 44 مار�ص

April 199 31 50 �أبريل

May 139 25 42 مايو

June 169 27 46 يونيو

�جلدول - 6 :  �جتاهات �أ�صعار �صحن �ملنتجات �لنفطية، 2020 - 2022 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2020 - 2022
)Point on World Scale - نقطة على �ملقيا�ص �لعاملي (

Period
�لبحر �ملتو�صط / �صمال - غرب �أوروبا *

Med/N-WE *
�لبحر �ملتو�صط /  �لبحر �ملتو�صط *

Med/Med*
�ل�صرق �الو�صط / �ل�صرق * 

Middle East/East*

�الجتاه     

�لفرتة

Average 2020 156 147 122 متو�شط عام 2020

Average 2021 154 144 105 متو�شط عام 2021

June 2021 140 130 89 يونيو 2021

July 130 120 84 يوليو

Aug. 125 116 123 �غ�صط�ص

September 121 115 114 �صبتمرب

October 154 145 114 �أكتوبر

November 156 146 118 نوفمرب

December 250 240 129 دي�صمرب

January 2022 177 168 100 يناير 2022

February 218 209 98 فرب�ير

March 248 240 185 مار�ص

April 300 290 189 �أبريل

May 359 349 298 مايو

June 477 467 310 يونيو

Direction

* حجم الناقلت يرتاوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �شاكن  

* حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

*** حجم الناقلة يرتاوح  ما بني  80 اىل 85 األف طن �شاكن  

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
***  Vessels of 80 - 85 thousand dwt.

 Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues. 
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* Estimates  .

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

�جلدول - 7 : �لطلب �لعاملي على �لنفط خالل �لفرتة 2020 - 2022    

Table -7 : World Oil Demand  2020 - 2022
)Million b/d - مليون برميل/ �ليوم (

* اأرقام تقديرية. 

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.

* 2022 2021 2020 

�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV*
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 6.8 7.0 7.0 6.8 6.8 6.5 6.7 6.6  الدول العربية

OAPEC 5.7 5.9 5.9 5.7 5.7 5.4 5.6 5.6       �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0       �لدول �لعربية �الأخرى

OECD 45.5 45.8 44.8 46.7 45.8 44.1 42.4 42.1  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 25.0 24.8 24.3 25.0 24.8 24.4 22.8 22.6 �الأمريكتني

Europe 13.3 13.1 13.1 13.9 13.9 12.6 11.9 12.4  �أوروبا

Asia Pacific 7.2 7.9 7.4 7.8 7.1 7.0 7.7 7.1  �أ�صيا �لهادىء

Non-OECD 52.8 53.5 52.2 53.5 51.9 51.6 51.7 49.1 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle East &
other Asia 22.3 22.3 21.3 21.6 21.1 21.1 21.4 20.2 �ل�صرق �الو�صط ودول 

�أ�صيوية �أخري 

Africa 4.2 4.5 4.2 4.4 4.1 4.0 4.4 4.1  �فريقيا

Latin America 6.3 6.3 6.2 6.3 6.4 6.1 6.2 5.9  �أمريكا �لالتينية

 China 15.0 14.7 14.8 15.4 14.9 15.0 14.1 13.8  ال�شني 

Eurasia 4.4 4.9 4.8 5.0 4.7 4.7 4.9 4.5   اأور واأ�شيا

Other Europe 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 دول اأوروبا االأخرى

World 98.3 99.3 97.0 100.1 97.6 95.5 94.1 91.2    العامل
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�جلدول - 8: �لعر�ص �لعاملي للنفط و�صو�ئل �لغاز �لطبيعي خالل �لفرتة  2020 - 2022

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2020-2022
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates  .

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 

* 2022 2021 2020 

�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average
�لربع �لر�بع 

Q -IV
�لربع �لثالث 

 Q -III
�لربع �لثاين 

 Q -II
�لربع �الأول

Q -I  
�ملعدل

Average

Arab Countries 29.5 29.2 27.4 28.7 28.0 26.6 26.4 27.1 الدول العربية

OAPEC 28.4 28.1 26.3 27.6 26.9 25.5 25.3 26.0 �لدول �الأع�صاء في �أو�بك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 �لدول �لعربية �الأخرى

OPEC 34.0 33.7 31.6 33.0 32.2 30.8 30.4 30.8 االأوبك 

Crude Oil 28.6 28.4 26.4 27.7 26.9 25.5 25.2 25.7 �لنفط �خلام

NGLs  +non conventional Oils 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.1  �صو�ئل �لغاز �لطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 30.5 30.1 29.4 30.4 29.5 29.1 28.6 29.1 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

Americas 26.4 25.9 25.2 26.1 25.2 25.2 24.1 24.7 �الأمريكتني

Europe 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8 3.5 4.0 3.9 �أوروبا

Asia Pacific 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  �أ�صيا �لهادىء

Non-OECD 32.1 32.9 31.9 32.2 31.8 31.9 31.7 31.7 خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية

 Middle  East & Other Asia 6.5 6.4 6.4 6.4 6.3 6.5 6.5 6.5 �ل�صرق �الأو�صط ودول �آ�صيوية �أخرى

 Africa 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 �فريقيا 

Latin America 6.2 6.1 6.0 5.8 6.1 6.0 5.9 6.0 �أمريكا �لالتينية 

China 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 ال�شني

Eurasia 13.5 14.4 13.7 14.3 13.6 13.6 13.4 13.5 اأور  واأ�شيا

Other Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1   دول اأوروبا االأخرى

Processing Gains 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 عوائد التكرير

World 99.0 98.8 95.1 97.7 95.7 93.9 92.9 93.7  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�شمل النفط على منت الناقلت
** ي�شمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�شرتاتيجي

Oil Market Intelligence, Sept. 2021& July 2022   امل�شدر Source: Oil Market Intelligence, Sept. 2021& July 2022

جدول رقم )Table No )9 �لمخزون �لنفطي �لعالمي، في نهاية �صهر يونيو 2022

Table - 9 : Global Oil Inventories، June 2022
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية �ل�صهر(

يونيو 2022

Jun-22
مايو 2022

May-22

التغير عن مايو 2022
 Change from

May 2022

يونيو 2021

Jun-21

التغير عن يونيو 2021
 Change from June

2021

Americas(93(231549 14561433االأمريكتني:

Crude)33(6621 588582نفط خام

Products)60(17928 868851منتجات نفطية

Europe(60(978)9(918927اأوروبا :

Crude)2(340)3(338341نفط خام

Products)58(638)6(580586منتجات نفطية

Asia Pacific(32(358(5(326331اآ�شيا الهادئ:

Crude)19(125)5(106111نفط خام

Products)13(0233 220220منتجات نفطية

دول منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
27002691 92885)185)OECD 

1

Crude)54(1086)2(10321034نفط خام

Products(131(111799 16681657منتجات نفطية

دول خارج منظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية *
29713010)39)2983)12)Non - OECD 

1

162Oil at Sea 131277 14391426نفط على منت �لناقالت

World Commercial 1(196(5867(30(56715701املخزون التجاري العاملي *

Strategic Strategic)190(1828)36(16381674�ملخزون �ال�صرت�تيجي

Total 2(224(8972)53(87488801اإجمايل املخزون العاملي**


